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পর্ববণি | সণ্ডদণ্ডতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৪১ 

মৌববাঁং ধনুধ্বজঞ্ৈব যুগমীষাং তখৈব চ। 
রথিনাং কু্য্ামাস ভল্লৈঃ সন্গতপর্বভিঃ ॥২৬। 
ন সন্দধন্ন চাঁকর্ধন্ ন বিমুঞ্চন্ ন চোদ্বহন্। 
মগ্ডলেনৈব ধনুষা নিত্যং পার্থ; ম্ম দৃশ্যতে ॥২৭॥ 
অতিবিদ্ধাশ্চ নারাচৈর্বমন্তো রুধিরং মুখৈঃ। 
মুহূর্তীন্ন্যপতন্নন্তে বারণ! বস্থধাতলে ॥২৮॥ 

উখ্থিতান্যগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ। 
অদৃশ্যান্ত মহারাজ ! তম্মিন্ পরমসন্কুলে ॥২৯॥ 

সচাপাঃ সাঙ্গলিত্রাণাঃ সখড়গাঁঃ সাঙ্গদ! রণে। 

অদৃশ্ঠান্ত ভূজাশ্ছিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥৩০॥ 
সূপস্করৈরধিষ্ঠীনৈরীষাদগুকবন্ধুরৈঃ | 
চক্রিবিমথিতৈরক্ষর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা যুগৈঃ ॥৩১। 

ভারতকৌমুদী 
মৌবর্বামিতি। মৌব্দাঁং ধন্থগুণমূ। যুগমীষাঞ্চ রথদারুবিশেষমূ্। কুট্ামাস চিচ্ছেদ ॥২৬| 

নেতি। সন্দধৎ শহস্, আকর্ষন ধনুঃ, বিমুঞ্চন্ শরমূ। উদ্বহন্ তুণাচ্ছরমুদ্ধরন্ ॥২৭ 
অতীতি। বারণ] হস্তিনঃ 1২৮৭ 

উখিতানীতি। কবন্ধানি ীদনমুক্তানি মস্তকশূন্ানি শরীরাণি। তন্মিন্ রণে॥২৯| 

সেতি। সচাপা: সধফাঃ | সাঙগদাঃ সকেধুরাঃ 1৩০1 
এত পাশপাশি ৩ -শাীপিপিীল লা পিল তপন 

অর্জুন | নতপর্বব তল্পসমূহদ্ার রখিগণের ধনুর গুণ, ধন্থু, ধ্বজ এবং রথের 
যুগ ও ঈষাদণ্ড ছেদন করিলেন ॥২৬। 

তৃণ হইতে অর্জনের বাণ উত্তোলন, বাণসন্ধান, ধনু আকর্ষণ ও বাঁণক্ষেপ 
ইহার কোনটাই দেখা যাইতে লাগিল না? কিন্তু কেবল মগ্ডলাকার ধনুর 
সহিতই তাহাকে সর্বদ। দেখ! যাইতে ল[গিল ॥২৭॥ 

অনেক হস্তী অর্জনের নারাচে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া মুখদ্বারা রক্ত বমন 
করিতে থাকিয়৷ মুহূর্তমধ্যে ভূতলে পতিত হইল ॥২৮॥ 

মহারাজ! সেই মহাতুমুল যুদ্ধে সকল দিকেই অসংখ্য কবন্ধ উথ্থিত হইতে 
লাগিল দেখা গেল ॥২৯॥ 

ধনু, অঙ্গুলিত্র ও তরবারিযুক্ত এবং কেযুর ও অন্যান্য স্বর্ণীলঙ্কারে  অলঙ্কৃত 
ছিন্ন বাহুসকল রণস্থলে দেখিতে পাওয়! গেল ॥৩৭। 
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৬৪২ মহাভারতে 
".. চর্ঘ্চাপধরৈশ্চৈব ব্যবকীর্ণৈস্ততস্ততঃ | 

অগৃভিরাভরণৈরবস্ত্েঃ পতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ ॥৩২। 
নিহতৈ্বারণৈরশ্শৈঃ ক্ষত্িয়ৈশ্চ নিপাতিতৈঃ । 
অদৃশ্যত মহী তত্র দারুণপ্রতিদর্শনা ॥৩৩। (বিশেষকম্) 
এবং ছুঃশাসনবলং বধ্যমানং কিরীটিন] | 
'প্রাদ্রবন্মহারাজ! ব্যখিতং সহনায়কম্ ॥58॥ 

ততো ছুঃশাদনন্স্তঃ সহানীকঃ শরাদ্িতঃ | 
দ্রোণং ত্রাতীরমাকাক্ষন্ শকটব্যৃহমভ্যগাৎ ॥৩৫। 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতপাহত্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাঁং দ্রোণপর্বণি 
জয় দ্রথবধে ছুঃশাসনপরাভবে সপ্তপগ্ততিতমো হ্ধ্যায়ঃ ॥০|॥ & 

ভারতকৌমুদী 
স্থপেতি। উপস্বরাদীনি রথাঙ্গানি গ্রাগ্ব্যাখাতানি। ব্যবকীর্ণৈধিক্ষিপ্বৈহ্স্থৈ: | 

গৃভির্মালো:ঃ। বারণৈগঁজৈঃ| দারুণ প্রতিদর্শনা ভয়ঙ্করাকৃতি; ॥৩১--৩৩। 
এবমিতি। সংপ্রাদবৎ গলায়ত। নায়কৈরবান্থরমেনাপতিভিঃ সহেতি তং ॥৩৪। 
তত ইতি। অনীকেন সৈন্েন সহেতি সহানীকঃ। অভ্গাং প্রাবিখং ।৩৫। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতা ঢার্য-শ্হরিদীসদিদ্ধাস্থবাগীশ ভট্টাচার্ধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 
টীকায়াং ভারতকৌদুদীসদাথ্যায়াং দোপপর্কবণি জয়দ্রখবধে সপ্তসপ্ত তিতমোহধ্যায়: 1০ 

----(3:)-ী 

উদ 

পি 

মদ্দিত সুন্দর উপস্কর, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড ও বন্ধুরে, বন্ুপ্রকারে ভগ্ন অক্ষ ও 
যুগে, ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত চর্ম ও কান্মুকিযুক্ত হস্তে, নিপতিত মালা, আভরণ, বসত 
ও বিশাল ধ্বজে, নিহত হুস্তী ও অশ্বে এবং নিপাতিত ক্ষত্রিয়গণের শরীরে সেই 
সমরভূমিকে দারুণাকৃতি দেখা যাইতে লাগিল ॥৩৬১__-৩৩। 

মহারাজ! অজ্জবন এইভাবে বধ করিতে লাগিলে, ছুঃশামনের সৈন্ত ব্যথিত 
হইয়! আপন আপন নায়কগণের সহিত পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩৪। 

তদনস্তর ছুঃশাসনও অর্জনের শরে গীড়িত ও ভীত হইয়া দ্রোণ রক্ষ। 
করিবেন আশা করিয়া সৈম্যগণের সহিত যাইয়৷ শকটব্যহমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন? ॥৩৫। 

বম (টি (০ 
৩০৪ 

০০০০ 

০ শর সা সর পপ 

“"অষ্টাশীতিতমোইধ্যায়ঃ, বঙ্গ বর্ধ, '...নবতিতমোহধ্যায় বারা নি 



অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ 

সপ্তীয় উবাচ। 
ছুঃশাসনবলং হত্ব! সব্যসাচী মহারথঃ। 
সিন্ধুরাজং পরীপ্নন্ বৈ দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎ ॥১। 
স তু দ্রোণং সমাসাগ্য বুহন্ত প্রমুখে স্থিতম্। 
কৃতীঞ্জলিরিদং বাঁক্যং কৃষ্ণম্ানুমতেহব্রবীৎ ॥২।॥ 

শিবেন ধ্যাহি মাং ব্রক্মন! স্বস্তি চৈব বদন্ব মে। 

তৰ প্রসাদাদিচ্ছামি প্রবেক্টং ছুভিদাং চমূঘ্॥৩। 
ভবান্ পিতৃসমো মাং র্সরাজসমোহপি চ। 

তথা কুষ্ণমশ্চৈব স্ত্যমেতদ্ত্রবীমি তে ॥8| 
অশ্বথ।মা থা তাত! রক্ষণীয়স্তরয়ানঘ ! | 

তথাহমপি তে রক্ষ্যঃ সদৈব দ্বিজসভম ! ॥৫॥ 
ভারতকৌমুদী 

দুঃখাসনেতি। সব্যসাচী অঙ্ছুনঃ। পরীপ্পন্ প্রাপূমিচ্ছন্, উপাপ্রবং অভ্যধাবৎ ৪১ 

সইভি। অঞমতে অচুজ্ঞাদাং সত্যাম্। অত্রবীৎ বুহপ্রবেখমৌকথ্যায়েতি ভাব; ॥২। 
শিবেনেতি। শিবেন শুভেন যুক্তমূ, মম মর্খলং চিন্ুয়েতযথ;। স্বপ্তি মঙ্গলমন্তিতি ॥৩| 

ভবানিতি। পিতসমো। গৌরবে, মহাং মম, ধর্মরাজসমঃ সম্মানে, কৃষ্ণমমন্চ প্রণয় 91 

অশ্বেতি। অহমপি তথ তে রক্ষাঃ পুত্রশিষ্ঠয়োঃ সমস্বাধিত্যাশয়, 0৫1 

সপ্জয় বলিলেন__“মহারথ অজ্জ্ন দুঃশাসনের সৈন্য সংহার করিয়া জয়দ্রথকে 

পাইবার ইচ্ছায় দ্রোণসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১। 

তিনি ব্যুহের সম্মুখে স্থিত ফ্রোণের নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের অন্ধুমতি- 
ক্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন_॥২॥ 

'্রা্ণ! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা করুন এবং আমার “মঙ্গল হউক' 

এই কথা বলুন। আমি আপনারই অনুগ্রহে আপনার ছুর্ভেছ্চ বাহিনীর ভিতরে 

প্রবেশ করিবার ইচ্ছ। করি ॥৩॥ 
আপনি গৌরবে আমার পিতৃতুল্য, সম্মানে ধর্মরাজের সমান এবং প্রণয়ে 

কৃষ্ণের সদৃশ) ইহা আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি 8 
(৩)-.'ভবৎ্প্রসাধাং...ব| নি। (৪)... ধৌমাকষ্ণসমশ্চৈব''-নি। 



৬৪৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

পুনঃ সপ্তশতীনন্তান্ সহত্রঞ্ধানিবর্তিনামৃ। 
চিক্ষেপাযুতশশ্চান্যাংস্তেই্বন্ দ্রোণস্ তাং চমূমূ ॥১৬॥ 

তৈঃ সম্যগন্তৈবলিন] কৃতিন। চিত্রযোধিন! | 

মনুষ্যবাঁজিমাতঙ্গা বিদ্ধাঃ পেতুর্গতানবঃ ॥১৭॥ 

বিসৃতাশ্বধ্বজাঃ পেতুঃ সংছিন্নায়ুধজীবিতাঁঃ | 
রথিনে। রথমুখ্যেভ্যঃ সহসা শরপীড়িতাঃ ॥১৮॥ 

চুণিতাক্ষিপদপ্ধানাং বদ্রানিলহুতাশনৈঃ। 
তুল্যরূপা৷ গজাঁঃ পেতুণিধু্গ্রাদ্থুদবেশানাম্ ॥১৯। 
পেতুরশ্বহআ্রাণি প্রহতান্যজনেযুভিঃ | 

হুংস| হিমবতঃ প্রস্থে বারিবিপ্রহতা ইব ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
পুনরিতি। অন্ান্ বাণান্, অনিব্িনাং বাণানাম্। অস্্ন নিহতবন্তঃ ॥১৬| 

তৈরিতি। অস্ত: ক্ষিপ্বৈঃ “অস্থ ক্ষেপণে” ইত্যস্ত ক্তে প্রয়োগ: । গতামবো নির্গত- 

প্রাণাঃ ॥১৭] 

বীতি। বিগতাঃ স্থৃতাঃ সারথয়ঃ অস্া পর্বজাশ্চ যেষ|ং তে। রথনুখোভাঃ ম্বকী়েভা: 1১৮ 

চর্ধিতেতি। বদ্রানিলহুতাখনৈরধথাক্রমং চরিতাক্গিপ্রদপ্ধানামূ, গিরয়ঃ পর্বত উগ্রান্ুদ 
ভীষণমেথ| বেশ্মানি গৃহ্াণি ৯ তেষাং তুলারূপ| গঙ্জান্চ পেতুঃ শরাহতা ইতি শেষ; 1১৯ | 

পেতৃরিতি। প্রস্থ মানৌ, বারিভিযেখজলৈবিপ্রহভপ্তাড়িত; ॥২৭॥ 

তিনি পুনরায় অন্য সপ্তশত, অনিবর্তী এক সহস্র এবং অপর অযুত অযুত 
বাণ নিক্ষেপ করিলেন; সেগুলি যাইয়া! দ্রেণের সেই সেন! বিনাশ করিতে 

লাগিল ॥১৬। 

বলবান্, যুদ্ধনিপুণ ও বিচিত্রযোধী অর্জুন যে সকল বাণ সমীচীনভাবে 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেগুলির! বিদ্ধ হইয়1 কুরুপক্ষের বহুত র্ হস্তী, 

অশ্ব ও পদাতি প্রাণশূন্ত হইয়া পতিত হইতে থাকিল ॥১৭ 

অজ্জনের বাণে সারথি, অশ্ব ও ধবজ বিনষ্ট এবং অস্ত্র ও জীবন ছিন্ন হইলে, 

রথীর! ততক্ষণ।ৎ আপন আপন উত্তম রথ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন ॥১৮। 

বভচুণিত পর্বত, বায়ুষ্ধশালিত ভীষণ মেঘ এবং অগ্নিদগ্ধ গৃহের স্ায় হস্তী 
সকল পতিত হইতে থাকিল ॥১৯॥ 

হংসগণ যেমন মেঘের বারিবেগে তাড়িত হইয়া হিমালয়ের সমতল ভূমিতে 

(১৬ সহমঞ্চানিবহিননি) (৯) এগির্ধাগ্াথ দবেশ্বনাম্নি। (২০)-হদ। 
হিমবত: পৃষ্টে-''বা নি। 
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রথাশ্বদ্বিপপত্যোঘাঃ সলিলৌঘ ইবাস্ুতাঁঃ। 
যুগান্তাদিত্যরশ্যাভৈঃ পাগুবাস্তশরৈহ্তাঃ ॥২১। 

তং পাঁগুবাদিত্যশরাংশুজালং কুরুপ্রবীরান্ যুধি নিষ্টপন্তমৃ। 
স দ্রোণমেঘঃ শরবৃষ্টিবেগৈঃ প্রাচ্ছাদয়ন্মেঘ ইবার্করশ্মীন্ ॥২২। 

অথাত্যর্থং বিস্যষ্টেন দ্বিষতামস্থতো জিন । 
আজদ্বে বক্ষসি দ্রোণে। নারাঁচেন ধনঞীয়ম্ ॥২৩।॥ 

স বিহ্বলিতপর্বাঙ্গঃ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ। 

ধৈর্যমালন্ব্য বীভৎস্থর্জোণং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
রথেতি। পাগুন্েন অঙ্জুনেন অস্তাঃ ক্ষিপ্তা যে শরাস্সৈ:, হতাঃ শোধিতা নাশিতাশ্চ ॥২১। 
তমিতি। মেঘঃ অর্করশ্মীণিব, স দ্রোণমেঘঃ, শরবৃষ্টিবেগৈ:, যুধি কুরুপ্রবীরান্, নিষ্টপন্তং 

নিঃশেষেণ তপস্তম্, তম্, পাগুবোহজ্জন এবাদিত্যন্তশ্ত শর|। এব অংশবঃ কিরপাস্তেযাং জালং 

সমৃহম্, প্রাচ্ছাদয়ৎ ॥২২। 

অথেতি। অত্যর্থং পবলং যথা স্যান্তথা, বিহুষ্েন নিক্ষিপ্তেন,। অন্থভোজিনা প্রাণ- 

হারিব। ॥২৩| 

সইতি। বিহ্বলিতপর্বাঙ্গে। নারাচেনাকু লীক তপর্ষগান্রর। বীভহঙ্থরঞ্জুনঃ, পত্রিভি- 
বাণৈঃ ॥২৪| 

পতিত হয়, সেইরূপ অর্জুনের বাণে নিহত হইয়! সহস্র সহস্র অশ্ব সমরভূমিতে 
পতিত হইতে লাগিল ॥২০। 

প্রলয়কালে সৃর্ধ্যের কিরণে যেমন জলসমূহ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অর্জন- 
নিক্ষিপ্ত বাঁণে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমূহ বিনষ্ট হইতে থাকিল॥২১। 

এইভাবে অর্জনরূপ সূর্য্য বাণরূপ কিরণসমৃহদ্বার। যুদ্ধে কুরুপক্ষের প্রধান 

বীরগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলে, মেঘ যেমন নূর্ধ্যরশ্মিকে আবৃত করে, সেই- 
রূপ দ্রোণমেঘ বেগশালী শরবৃষ্টিঘ।র! তাহাকে আবৃত করিলেন ॥২২॥ 

তদনস্তর দ্রোণ সবলে নিক্ষিপ্ত শক্রগণের প্রাণনাশক একটা নারাচদ্বার 
অর্জনের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥২৩। 

সেই আঘাতে অঙ্জুনের সমস্ত অঙ্গ বিহ্বল হইল, তথাপি তিনি ভূমিকম্পে 
পর্বতের ম্যায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বহুতর বাণদ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ 
করিলেন ॥২৪। 

শশী শশা শি ৩ শপ শর শে শপ পি পপ ০ শসা সস পাকি ৮ ০. পেশী 

(২১)."পাওবাস্ত্রশবৈহ্তাঃ-বা নি | 



৬৪৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

দ্রোণস্ত পঞ্চভির্বাৈর্ববান্ুদেবমতাড়য়ৎ। 
অর্জুনঞ্চ ভ্রিসগ্ুত্য। ধ্বজগ্চান্য ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥২৫॥ 

বিশেষযিষ্যন্ শিষ্ুঞ্চ দ্রোণো রাজন্! পরাক্রমী। 

অদৃশ্ঠমর্জনঞ্ক্রে নিমেযাচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥২৬। 
প্রসন্ভান পততো হদ্রোক্ষং ভারদ্াজন্ত সায়কান্। 

মগ্ডলীকৃতমেবান্য ধনুশ্চাদৃশ্য তাড়ুতম্ ॥২৭॥ 
তেহভ্যয়ুঃ সমরে রাজন! বাশ্থদেবধনগ্রয়ো | 
দ্রোণস্থষ্টাঃ স্ববহবঃ কন্কপত্রপরিচ্ছদাঃ ॥২৮॥ 

তদ্দৃষ্ট। তাদৃশং ঘুদ্ধং দ্রোণপাগুবযোস্তদা । 

বাস্থদেবে মহাবুদ্ধিঃ কার্য্যবন্তামচিন্তয়ৎ ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

দ্রোণ ইতি। বাস্থদেবতাড়নং সমরনিয়মাৎ, ন পুনঃ শক্রজ্ঞানাধিতি বোধ্যম্ ॥২৫| 

বিশেষেতি | বিশেষযিম্যন বিশেষং বৈষম্যমান্মনঃ প্রাধান্তং সৃচয়িঘ্যন্ ॥২৬| 

গ্রেতি। প্রসক্তান্ পরম্পরলগ্নান্। এতেন দ্রোণস্যাপি লঘৃহস্ততা স্থচিতা ॥২৭॥ 

তইতি। তে সায়কা:, অভাযুঃ প্রপ্রবন্। দ্োণেন হৃষ্টা; ক্ষিপ্তাঃ ।২৮। 
ভারতভাবদীপঃ 

ছুঃশাসনেতি 1১_-১৮] গির্ধ্যগ্রাং বুদবেশ্বনাং বজ্রানিলহুতাশনৈঃ চণিতাক্ষিপ্তদগ্ধানাম্ 

ইতি যথাসংখ্যনাস্বয়ঃ ॥১৯-_২৮| কাধ্যবন্তাং কৃত্যবাহুলাম্ ॥২৯--৪৩| 
ইতি ফর্ম নৈবকীয়ে ভারত হাত অইসপ্ুতিতমোহ্থায় ।৭৮ 

চে শা িশীশপাশশী শীট এল ”" 8 
টি শিট ০ 

কিন্তু দ্রোণ পাচটা বাণদ্ধার। কৃষ্ণকে, রিসপ্ততি বাণদ্বারা অর্জনকে এবং 

তিনটা বাণদ্বারা উহার ধ্বজটাকে তাড়ন করিলেন ॥২৫॥ 

রাজা! তৎকালে পরাক্রমশালী দ্রেণ শিষ্য অপেক্ষা নিজের প্রাধান্ত সুচনা 

করিবেন বলিয়া নিমেষমধ্যে শরবৃষ্টিদ্বারা অর্জ্বনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলি- 

লেন ॥২৬॥ 
তখন আমি দেখিলাম-_দ্রোণের বাণগুলি পরম্পর সংলগ্ন অবস্থায় যাইয়। 

অ্নের উপরে পড়িতে লাগিল এবং উহার অদ্ভুত ধন্থখানাকেও মগুলীকৃতই 

দেখিলাম ॥২৭॥ 

রাজ! দ্রোণনিক্ষিপ্ত কন্কপক্ষমুক্ত সেই বুতর বাণ যাইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনের 

উপরে পতিত হইতে থাকিল 1২ 
সপ শপীপপাশা শি তিনি ৯ 

(২৭) ্ক্তান্ প্ততোহ দা বানি। 

শশা শাল শা পপি 
সাপটি শপ লিপ পাস্পিপীত আহ এ পাপী পীশলা সী আপ পিপি পি ১ শপ শপীশ শা 
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ততো হ্রবীদ্বান্তদেবে। ধনগজয়মিদং বচঃ। 

পার্থ! পার্থ! মহাবাহে।! ন নঃকালাত্যয়ো ভবেৎ ॥৩০। 

দ্রোণমুৎস্যজ্য গচ্ছামঃ কৃত্যমেতম্মহত্তরম্ । 

পার্থশ্চাপ্যব্রবীৎ কুষ্ণং যথেষ্টমিতি কেশব ! ॥৩১॥ 
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা! দ্রোণং প্রায়ান্মহাভূজঃ | 

পরিবৃত্তশ্চ বীভৎম্রগচ্ছদ্বিহজন্ শরান্ ॥৩২॥ 

ততোহব্রবীৎ ম্ময়ন্ দ্রোণ; কেদং পাগুব ! গম্যতে। 

ননু নাম রণে শক্রমজিত্ব! ন নিবর্তসে ॥৩৩॥ 

অর্জুন উবাচ। 
গুরুর্ভবান্ ন মে শক্রঃ শিষ্যঃ পুত্রপমোহন্মি তে। 
ন চান্তি স পুমাল্লে কে যস্ত্রাং যুধি পরাজয়ে ॥৩৪। 

ভারতকৌমুদী 
| কাধ্যবত্তাম্ অঙ্জুনন্ত জয়দ্রথবধরূপকার্ধযগৌরবম্। বিলঙ্গে তগ্ধানিসস্তব: ॥২৯। 

তত ইতি । যথ। নঃ অন্মাকং কালাত্যয়ো ন ভবেশ তথ। কুবিতার্থ; ॥৩০| 

দোণমিতি। কৃতাং কার্য্যম। যথেষ্টম্ অশ্থিন্নবসরে পর্যাপ্তম্ তন্মমাপ্যভীষ্টম্ ॥৩১ 

তত ইতি। শরান্ বিহ্জন্, পশ্চান্ধাবি তশক্রনিবারণায়েতি ভাবঃ ॥৩২। 

তত ইতি। ম্ময়ন্ উন্ুঠনায় ঈষদ্ধসন্। নন্থিত্যবধারণে। ইত্যেব তে শিম্বম ইত্যাশমুঃ ॥৩৩। 

এরুরিতি। তথাপ্যহং শক্রপক্ষগততর! শত্ররেবেত্যাহ নেতি। অতস্তজ্ছয়োইসম্তব 

এবেত্যভি প্রায়; ॥৩৪। 

তখন দ্রোণ ও অর্জুনের সেইরূপ সেই যুদ্ধ দেখিয়া মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ অর্জুনের 
কার্য্যগৌরবের বিষয় ভাবিলেন ॥২৯॥ 

তাহার পর কৃষ্ণ অঙ্কে এই কথা বলিলেন_-অজুনি! অঙ্জুন! 
মহাবাহু ! যাহাতে আমাদের কালক্ষেপ না হয়, তাহ কর ॥৩০। 

আমর! দ্রোণকে পরিত্য।গ করিয়া চলিয়া যাই; ইহাই আমাদের প্রধান 

কর্তব্য'। তখন অর্জনও কৃষ্ণকে বলিলেন_-'কৃষ্ণ! ইহাই এখন যথেষ্ট? ॥৩১। 

তাহার পর মহাবাহু অজ্ুন দ্রেণকে প্রদক্ষিণ করিয়! চলিলেন এবং পিছনে 

ফিরিয়। ফিরিয়া বাণক্ষেপ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন ॥৩২॥ 
তৎপরে দ্রোণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন_-পাঙুনন্দন! এ কোথায় 

যাইতেছ ? তুমি না যুদ্ধে শক্রকে জয় না করিয়া ফের না? ॥৩৩॥ 
অজ্ঞুন বলিলেন--“আপনি আমার গুরু--শক্র নহেন এবং আমিও আপনার 

৮২ 



৬৫০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সপ্ভয় উবাচ। 
এবং ক্রবাণে! বীভৎম্ু্জযদ্রখবধোৎস্থকঃ। 

ত্বরাযুক্তো মহাবাহুস্তৎসৈন্যং সমুপাদ্রবৎ ॥৩৫॥ 
তং চক্ররক্ষৌ পাঞ্চাল্যো যুধামন্যুতমৌজসৌ | 
অন্বয়াতাং মহাত্মীনৌ বিশস্তং তাঁবকং বলম্ ॥৩৬॥ 
ততো জয়ো৷ মহারাজ ! কৃতবন্মা চ সাত্ৃতঃ | 

কাম্বোজশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ ধনগ্জয়মবাকিরন্ ॥৩৭॥ 

তেষাং দশ সহক্াণি রথনামনুযায়িনামূ। 

অভীষাহাঁঃ শুরসেন।ঃ শিবযো হথবসাতয়ঃ ॥৩৮। 

মাবেল্লকী ললিখাশ্চ কেকয়! মদ্রকাস্তথা। 

নারায়ণাশ্চ গেপালা; কান্ষেজানাঞ্চ যে গণাঃ ॥৩১৯॥ 

কর্ণেন বিজিতাঃ পুর্বং সংগ্রামে শূরসম্মতাঃ। 
ভারদ্বাজং পুরস্ৃত্য স্থফটাত্মানোহর্জুনং প্রতি ॥৪০। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। বীভংস্থরঞ্নঃ। তন্ত জয়দ্থস্য সৈম্ম্, সমুপাদ্রবং অভাধাবং ॥৩৫। 

তমিতি। চত্রং রঙ্গিসৈন্তং ক্ষত ইতি তৌ, পাঞ্চালেটা পাঞ্চালদেশীয়ৌ ॥৩৬। 

তত ইতি। সান্বততন্দ্ধশীরঃ। অবাকিরন্ শরৈরা বৃথন্ 1৩৭। 
তেষামিতি। তেষাং জয়াদীনাম। নারায়ণা নাম হতাবশিষ্টা:) গোপাল! গোপজ্াতীয়া 

শিশ্যু-_পুত্রতুল্য। তা'র পর যুদ্ধে আপনাকে যে পরাজয় করিতে পারে, সেরূপ 
লোকও জগতে নাই ॥৩৪॥ 

সঞ্জয় বলিলেন__“মহাবাহু অঙ্জন এইরূপ বলিয়া জয়দ্রথবধের জন্য উৎ- 

কণ্টিত হইয়! সহর তাহার সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৫। 
মহারাজ ! অজ্জ্বন আপনর সৈম্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলে, পাঞ্চাল- 

দেশীয় মহাত্মা যুধামন্্ু ও উত্তমৌজ৷ তাহার চক্র রক্ষ! করিতে থাকিয়া তাহার 
পিছনে পিছনে চলিলেন ॥৬৬। 

মহারাজ! তদনস্তর জয়, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্মা ও কান্বোজদেশীয় শ্রুতায়ু 
বাণ বর্ণ করিয়া অর্জনকে আবৃত করিলেন ॥৩৭॥ 

তাহাদের অনুগামী দশ সহশ্র রঘী এবং অভীষাহ, শৃরসেন, শিবি, বসাতি, 
মাবেল্লক, ললিখ, কেকয় ও মদ্রদেশীয় সৈন্যের, আর হতাবশিষ্ট গোপজাতীয় 
মি (৩৫)..-তৎসৈল্গম্..নি | (৩৭)-"ধনঞ্চয়মবারয়ন-_ব|নি। (৪০).হষ্টাআনোহচ্ছুনং 

প্রতি--বা নি। 



৪টি 
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পুত্রশৌকাভিসন্তপ্তং তুদ্ধং মৃত্যুমিবান্তকম্। 
ত্যজন্তঃ তুমুলে প্রাণান্ সন্নদ্ধং চিত্র যো ধিনম্ ॥৪১॥ 

গাহমানমনীকানি মাতঙ্গমিব বুখপম্। 
মহেষ।সং পরাক্রান্তং নরব্যাপ্রমবারয়ন্ ॥৪২॥ (কুলকম্) 

ততঃ প্রবরৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহ্র্ষণমূ। 
অন্যোন্যং বৈ প্রার্থয়তাং যোধানামর্জুনস্ত চ ॥৪৩| 

জয়দ্রখবধং প্রেপ্ল মায়ান্তং পুরুষর্ষভমৃ। 
ন্যবারয়ন্ত সহিতা; ক্রিয়। ব্যাধিমিবোথিতম্ ॥89॥ 

ইতি গ্রীমহাভারতে শতদাহজ্মাঁং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয়দ্রথবধে অজ্জ্বনস্ত দ্রৌণাতিক্রমে অবউপগুতিতমোহধ্যায়; ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
ইত্যুক্তমুদ্যোগপর্ব্রণি। ভারদাজং দ্রোণমূ: স্ষ্টাত্মানস্ত্যক্তদেহা দেহত্যাগায়োগ্ভতা ইত্যর্থঃ। 
অস্তকং বন্ধনকরম্। ত্যজন্ং ত্যক্ত মুদ্যচ্ছন্তম। সন্পদ্ধং যুদ্ধজ্জয়া সঙ্জিতমূ। গাহমান- 

মালোড়য়ন্তম্ ॥৩৮--৪২॥ 

তত ইতি। প্রার্থমতাং যুদ্ধাঘ যাঁচমানানাম্ ॥3৩| 
জয়দ্রথেতি।  প্রেপ ংপ্রাপ্তৎ কর্চমিচ্ছুম। পুরুষর্মভমঙ্্রনম।  ক্রিয়াশ্চিকিৎসা- 

ব্যাপারাঃ ॥৪৪॥ 

ইতি মহামভোপাধা।য়-ভারতাঢাধ্য-শ্লীহরিদ।সসিদ্ধান্তবাগীনভট্রাচাধ্যবিরচিতারাং মহা ভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসনাধ্যারাং দ্রোণপর্ববণি জয়দ্রখবধে অষ্টসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ: ॥০1 

নারায়ণসৈম্গণ এবং কর্ণ পুর্ব বীর বলিয়। অভিমত কান্বেজদেশীয় যে সৈন্ঠ- 
গণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন-_তাহা রা, দ্রোণকে অগ্রবর্তী করিয়া দেহত্যাগে 

উদ্ভত হইয়। পুত্রশে!কে সন্তপ্ত, অন্তিমকালে বন্ধনকারী যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ, তুমুল 
যুদ্ধে প্রাণত্য।গে উদ্ধত, যুদ্ধনজ্জায় সজ্জিত, বিচিত্রযুদ্ধকারী, যুখপতি হস্তীর 
ন্যায় সৈন্ত।লোড়নকারী, মহাধনুদ্ধর ও পরাক্রমশালী নরঙ্রেষ্ঠ অজ্জনকে বারণ 

করিতে লাগিল ॥৩৮--৪২।॥ 
তদনস্তর অর্জুনের ও পরস্পর প্রার্থনাকারী কৌরবধেদ্ধ'গণের তুমুল ও 

লোমহরণ যুদ্ধ লাগিয়া! গেল ॥8৩॥ 

পুরুষস্রেষ্ঠ অজ্জ্বন জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য আদিতে লাগিল, চিকিৎসা- 
ক্রিয়া যেমন আবিভূতি রোগকে নিবারণ করিতে থাকে, সেইরূপ সেই সৈন্যের 

মিলিত হইয়া! অজ্জুনকে নিবারণ করিতে থাকিল? ॥88॥ 

* “..একোননবতিতমোহধ্যায়ঃ বঙ্গ বর্দ, « একনবতি তমোহধ্যায়ঃ? বারা নি। 
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সঞ্জয় উবাচ। 
সন্নিরুদ্ধন্ত তৈ পার্ধো মহাবলপরাক্রমঃ। 
দ্রুতং সমনুযাতশ্চ দ্রোণেন রথিনাং বরঃ ॥১॥ 

কিরনিধুগণাংস্তীক্ষান্ স্বরশ্মীনিব ভাম্বরঃ | 
তাপয়ামাস তৎ সৈম্যং দেহং ব্যাধিগণো যথা! ॥২| (বুকস) 

অশ্বে। বিদ্ধ! রথশ্ছিন্ন; সারোহঃ পাঁতিতো৷ গজঃ। 

ছত্রাণি চাঁপবিদ্ধানি রথাশ্চক্রৈবিন! কৃতাঃ ॥৩। 

বিদ্রুতানি চ সৈন্যানি শরার্তীনি সমন্ততঃ | 
ইত্যাসীভূমুলং যুদ্ধংন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন |8 
তেষাং সংযচ্ছতাং সংখ্যে পরস্পরমজিন্ষগৈঃ | 
অজ্জুনে। ধ্বজিনীং রাঁজন্নভীক্ষং সমকম্পরৎ ॥৫॥ ক পাজি | 

সননিরদ্ধ ইতি। সমন্যাতঃ পশ্চাদ্ধাবিত:। কিরন্ নিক্ষিপন্ ১২ 
অশ্ব ইতি। সারোহ আরোহিপহিতঃ | অপবিদ্ধানি পাতিতানি। বিন। বিহীন|;॥এ 

বীতি। বিদ্রতানি অপহ্থতানি। ন প্রাজ্ঞায়ত সংঘধাতিবেকাৎ || 

সঞ্জয় বলিলেন_মহারাজ! সেই যোদ্ধারা বাধা দিলে এবং দ্বোণ 
অন্থুদরণ করিতে লাগিলে, সূর্য্য যেমন আপন রশ্মি নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ 

মহাবলপরাক্রমশালী ও রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুন তীক্ষ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে 
থাকিয়া- রোগসমূহ যেমন দেহ সন্তপ্ত করে, তেমন কৌরবসৈন্য সন্তপ্ত করিতে 
লাগিলেন ॥১--২॥ 

অঞ্জন কৌরবপক্ষের অশ্বগণকে বিদ্ধ, রথসমূহকে ছিন্ন-বিচ্ছন্ন, আরো হী- 
দের সহিত হস্তীগুলিকে নিপাতিত, ছত্র সকল স্থানচ্যুত এবং অনেক রথকে 
চক্রবিহীন করিলেন ॥৩| 

ক্রমে কৌরবসৈন্যের৷ অর্জনের বাণে গীড়িত হইয়া সকল দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। এইরূপে তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকিল? তাহার বিশেষ কিছুই 
জানা গেল না ॥8॥ 

(২).স রশ্বীনিববানি। 
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সত্যাং চিকীর্ষমাণস্ত প্রতিজ্ঞাং সত্যসঙ্গরঃ | 

অভ্যদ্রবদ্থশ্রেষ্ঠং শোণাশ্বং শ্বেতবাহনঃ ॥৬| 
তং ভ্রোণঃ পঞ্চবিংশত্য। মম্মভিন্তিরজিন্গ গৈঃ | 

অন্তেবাসিনমাচার্যো মহেষাসং সমার্পয়ৎ ॥৭॥ 
তং তুর্ণমিব বীভৎম্থঃ সর্ববশস্ত্রভৃতাং বরঃ। 
অভ্যধাবদিযুনস্তমিযুবেগবিঘাঁতকান্ ॥৮॥ 

তস্তাশু ক্ষিপতো ভল্লান্ ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ | 
প্রত্যবিধ্যদমেয়াত্ব! ব্রহ্গান্ত্রং সমুদীরয়ন্ ॥৯| 
তদদ্ভূতমপশ্ঠাম দ্রৌণস্তাচার্য্যকং যুধি। 

যতমানে! যুবা নৈনং প্রত্যবিধ্যদ্যদর্জুনঃ ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 
তেষামিতি। সংযচ্ছত।: সংগৃক্কতাম। অজিঙ্ষগৈর্বাণৈ:। অভীক্ষৎ পুনঃ পুন: ॥৫1 

সত্যামিতি। চিকীর্ষমাণঃ কর্তৃ মিচ্ছন্, সত্যসঙ্গরে যথার্থপ্রতিজ্ঞঃ। শোণাখং দ্রোণম্ ।৬। 

তমিতি। অন্তেবাঁসিনং শিষুম। সমার্পয়ৎ অগীড়য়ৎ || 
তমিতি। ইব এবার্থে। ইধুন্ বাণান্, অস্যন্ ক্ষিপন্ ॥৮| 
তশ্তেতি। তন্য বীভৎসোঃ শরীরমিতি শেষঃ। অমেয়াত্মা অজ্ঞেযন্ব ভাবে দ্রোণঃ 18 

তদিতি। আচার্ধ্যকং গুরুকার্ধ্যম্। এনং দ্রোম্। প্রতাবিধাহ প্রতিবেদ্ধ,মশরোৎ ।১৭। 
সপ 

রাজা! কৌরবপক্ষের যোদ্ধ।রা যুদ্ধে বাণদ্বার! পরস্পর গ্রহণ করিলে, 

অর্জন বার বার তাহাদের সেনাকে কম্পিত করিতে লাগিলেন ॥৫॥ 

সত্য প্রতিজ্ঞ অর্জন জয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞাকে সত্য করিবার ইচ্ছ! করিয়া 

রথিশ্রেষ্ঠ ও লোহিতাশ্ব দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৬| 

তখন আচার্য জ্োণ মন্মভেদী পঁচিশট। বাণদ্ধ।র। মহাধনুদ্ধর শিষ্যু অজ্জনকে 

তাড়ন করিলেন ॥৭॥ 

ওদিকে সর্ববশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ অজ্্বনও বাণবেগনিবারক বাণ সকল নিক্ষেপ 
করিতে করিতে সত্বরই দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৮| 

অঙ্জুন দ্রুত ভল্ল সকল নিক্ষেপ করিতে ছিলেন, সেই অবস্থায় অজ্ঞেয়ন্বভাব 

দ্রোণ ত্রদ্ধান্ত্র আবিষ্কার করতঃ নতপৰ ভল্লসমূহদ্বারা অজ্জনকে প্রতিবিদ্ধ 
করিলেন ॥৯॥ 

এই সময়ে আমর! যুদ্ধে বৃদ্ধ ভ্রোণের অগ্ভত আচার্যকাধ্য দেখিলাম। যে 
হেতু যুব! অজুনি যত্রবান্ হইয়াও উহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে পারিলেন না ॥১০ 



৬৫৪ মহাভারতে দ্রোণ- 

ক্ষরনিব মহাঁমেঘে! বারিধারা; সহআশঃ | 

দ্রোণমেঘ; পার্থ শৈলং ববর্ষ শরবৃষ্টিভিঃ ॥১১ 
অর্জনঃ শরবর্ষং তদ্ত্রহ্গাস্ত্রেণেব মারিষ !। 

প্রতিজগ্রাহ তেজম্বী বাঁণৈর্বাণান্ বিশাতয়ন্ ॥১২। 
দ্রোণস্ত পঞ্চবিংশত্য। শ্বেতবাঁহনমার্দায়ৎ | 

বাস্থদেবঞ্চ সপ্তত্য। বাহ্বোরুরমি চাশুগৈঃ ॥১৩। 

পার্ঘস্ত গ্রহন্ ধীমানাচার্্ং স শরোধিণমৃ। 
বিস্জন্তং শিতান্ বাণ।নবারয়ত তং যুধি ॥১৪। 

অথ তৌ বধ্যমানৌ তু দ্রোণেন রথসভমৌ | 
অবর্জযেতাং ছুদ্্ষং যুগান্তাগ্রিমিবোখিতমূ ॥১৫। 

ভারতকৌমুদী 

ক্ষরনিতি। ক্গরন্ নিঃসারয়ন। শরবুষ্টিভিবাণরূপজলবর্ধণৈঃ ॥১১। 

অজ্জুন ইতি। ব্র্ষাপ্ত্েণৈব ব্্ধাস্ত্াবিষারেশৈব। বিশাতয়ন্ ছিন্দন্ ॥১২। 
প্রোণ ইতি। শ্বেতবাহনমঞ্জনম। উরসি বক্ষসি, আশ্রগৈবাণৈঃ ॥১৩। 
পার্থ ইতি। আচার্ধ্যং দ্রোণম্, শরৌঘিণং বাণসমৃহবন্থমূ ॥১৪। 

অথেভি। তৌ কৃষণাঙ্ছীনৌ। অবর্জয়েতাং দূরগমনেনা-্মজতাম্, কালক্ষেপপরিহারার্থ- 
মিত্যাশয়।। প্রোনস্থ বুহদঘারং বিহার অগ্্রীনমহসর্তং নাখকদিতি বোধ্যমূ। দু্দর্ষং 
ভ্রোশম্ ৪১৫। 

পরস্ত মহামেঘ যেমন সহস্র সহস্র জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ দ্রোণরূপ 

মেঘ অজু'নরূপ পর্বতের উপরে বাণবূপবারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১১। 
মাননীয় রাজ।! তখন তেজন্বী অর্জুনও ত্রন্ষান্ত্র আবিষ্কার করিয়াই বাঁণ- 

দ্বার দ্রেণের বাণ ছেদন করতঃ তাহ।র সেই বাণবর্ষণ গ্রহণ করিলেন ॥১২॥ 

এই সময়ে দ্রেণ পঁচিশটা বাণদ।র। অজুনিকে এবং মন্তরট। বাণছ।র! কৃষ্ণের 
বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥১৩। 

পরে বুদ্ধিমান্ অর্জুন হাশ্য করিতে করিতে যুদ্ধে স্ুধার বাণবর্ষণকারী ও 

বহুবাণশালী দ্রোণকে বারণ করিলেন ॥১৪॥ 

তদনন্তর দ্রোণ আঘাত করিতে লাগিলে, রথিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জুন উখিত 
প্রলয়াগ্রির ন্যায় ছুধর্ষ দ্রেণকে পরিত্যাগ করিলেন ॥১৫। 

(১২)*"*তচ্ছরবর্ষেণ বীধ্যবান্। অবারয়দসংঘ্রান্তো৷ ন ত্বাচা্যমপীড়য়ৎনি। (১৫)... 

আবর্জয়েতাম্...পি বা বঙ্গ বর্ধ। 



পর্ববণি উনাশীতিতমো হ্ধ্যায়ঃ | ৬৫৫ 

বর্জরন্ নিশিতান্ বাণান্ দ্রোণচাঁপবিনিঃস্যতাঁন্। 
কিরীটমালী কৌন্তেয়ো ভোজানীকং ব্যশাতয়ৎ ॥১৬| 
সোহন্তরা! কৃতবন্াণং কান্বোজঞ হুদক্ষিণমূ | 

অভ্যয়াছর্জয়ন্ দ্রোণং মৈনাকমিব পর্ববতমূ ॥১৭| 
ততে৷ ভোজে। নরব্যাস্তে দুদ্ধির্ষং কুরুসভভমম্ | 

অবিধ্যতু্মব্যণো। দশভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥১৮॥ 

তমর্জুনঃ শিতেনাজৌ রাজন্ ! বিব্যাব পত্রিণা। 

পুনশ্চান্যৈন্ত্িতির্বাপৈর্মোহয়ন্নিব সাত্বতম্ ॥১৯ 

ভোজস্ত প্রহ্সন্ পার্থং বাস্থদেবঞ্চ মাধব । 

একৈক পঞ্চবিংশত্যা সায়কানাং সমার্পয়ৎ ॥২০। 

ভারতকৌমুদী 
বর্জম়মিতি। কিরীটমালী অঙ্জুন:, ভোঙগাণীকং কতবন্মসৈন্যমূ, ব্যশাতয়দনাশয়ৎ ॥১৬। 
সইতি। অন্তর। মধো, কাম্বেজং কাগ্গোজদেশরাজম্ ॥১৭| 
তত ইতি। ভোজঃ কৃতবন্বা। কুরুসত্তমমঞ্জুনমূ। কঙ্কপত্রিতিবাশৈঃ ॥১৮। 
তমিতি। শিতেন শিলাঘর্ষমাদিন। স্ধারীকূতেন। সাহৃতং কৃতবন্মাণং মোহয়ন্সী২ 1১৯ 

ভোজ ইতি। ভোজ: কৃতবন্ম! ৷ সমার্পরং অগীড়য়ং ॥২০| 

ক্রমে কিরীট ও ম।লাধারী অঙ্গন দ্রোণকান্মুকনির্গত নিশিত বাণসমূহের 
পথ অতিক্রম করিয়া যাইয়া কৃতবন্মার সৈম্ত বিনাশ করিতে আরম্ত 

করিলেন ॥১৬॥ 

পরে অঙ্ঞন মৈন।কপব্বতের হ্যায় দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়। কৃতবর্মা ও 

কান্েজরাজ স্্দক্ষিণের মধ্যস্থানে গমন করিলেন ॥১৭॥ 

তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ কৃতবর্্মা অবিহ্বল থাকিয়া স্বর দশট। বাণদ্ারা দৃর্দর্ষ 

অঙ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৮| 

রাজা! তখন অজু সুধার একটা বাণদ্ারা যুদ্ধে কৃতবন্মীকে বিদ্ধ 

করিলেন, পুনরায় অন্য তিনটা বাণদ্ধারা তাহাকে যেন মোহিত করিয়া 

ফেলিলেন ॥১৯॥ 

পরে কৃতবর্ম্া হাস্য করিতে করিতে অজ্জ্ন ও কৃষ্ণের মধ্যে এক এক জনকে 
পঁচিশ পঁচিশটা বাণদ্বার] গীড়ন করিলেন ॥২০॥ 

শীাশিীশিশিন শশা শী শি শীল এ. ০ শা 

(১৬). .ভোঁজানীকমথাবিশং__নি | 



৬৫৬ মহাভারতে দ্রোগ-- 

তস্তার্ুনো ধনুশ্ছিত্বা। বিব্যাধৈনঞ্চ সপ্তভিঃ | 
শরৈরগ্লিশিখাকারৈঃ ত্ুদ্ধাশীবিষসম্িভৈঃ ॥২১৫ 
অথান্যদ্ধনুরাদায় কৃতবন্ম মহারথঃ। 

পঞ্চভিঃ সায়কৈস্ত-ং বিব্যাধোরদি ভারতমূ ॥২২। 

পুনশ্চ নিশিতৈর্বাণৈঃ পার্থং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ। 

তং পার্ঘো নবভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে ॥২৩| 

দৃট। বিষভং কৌন্তেরং কৃতবর্মারথং প্রতি । 

চিন্তয়ামস বাঞ্চেয়ে৷ ন নঃ কালাত্যয়ো ভবেৎ ॥২৪॥ 

ততঃ কৃষ্ধোব্রবীৎ পার্থং কৃতবর্মাণি মা দয়ামূ। 

কুরু সন্বন্ধকং হিত্বা প্রমখ্যৈনং বিশাতয় ॥২৫। 
ততঃ স কৃতবন্মীণং মোহয়িত্বার্জুন; শরৈঃ। 

অভ্যগাজ্জবনৈরশৈন কান্বোজানামনীকিনীম্ ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
তশ্তেতি। অগ্নিখিখাকারৈরুজ্জলৈ:। আশীবিষস্তীক্ষবিষঃ সর্প; ॥২১। 

অথেতি। উরপি বক্ষপি, ভারতং ভরতবংশীয়মজ্জনম্ ॥২২ 

পুনরিতি। বিব্যাধ কতবন্মেত্যনুবৃত্তি: | স্তনয়োরস্তরে বক্ষগি ॥২৩| 

ৃষ্টেতি। বিষক্তং যুদ্ধে ল্নম কৌন্তেয়মর্জুনমূ। বাফের: কফ: ।২৪1 

তত ইতি। সম্ন্ধকং তুচ্ছং শ্বশুরবংশসম্পর্কমূ। বিশাতয় বিনাশয় ॥২৫। 

_. তত ই ইতি। জবনৈর্বেগবন্তিঃ । অনীকিনীং সেনাম্॥২৬| 

তখন অজুনি কৃতবর্মার ধনু ছেদন করিয়। অগ্নিশিখার ম্যায় উজ্জল এবং 

রুদ্ধ তীক্ষবিষ সর্পের তুল্য সাতট। বাণদ্বার! কৃতবর্শমাকে বিদ্ধ করিলেন ॥২১ 

তদনন্তর মহারথ কৃতবর্ধম| অন্য ধনু লইয়া পঁচট। বাণদ্বারা সত্বর অর্জুনের 

বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥২২। 

এবং তিনি পুনরায় পাঁচটা সধার বাণদ্বারা অঙ্জনকে তাঁড়ন করিলেন। 
পরে অর্জুনও নয়টা বাণদ্বার! কৃতবন্মার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥২৩ 

এই সময়ে অজুনিকে কৃতবর্্ম(র সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত দেখিয়া কৃষ্ণ চিন্ত। 

করিলেন যে, “আমাদের কালক্ষেপ ন! হয়” ॥২৪॥ 

তৎপরে কৃষ্ণ অজুনিকে বলিলেন_-“অজুনি ! কৃতবন্ার উপরে দয়া করিও 

মা, সম্পর্কের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া উহাকে অভিভূত করিয়৷ বিনাশ কর" ॥২৫। 
(২১)...বিব্যাধৈনং ত্রিসপ্তভিঃ...ব। নি। (২২)...বিব্যাধোরসি ভারত !-_বা৷ বঙ্গ বর্ধ 

নি। (২৫)-.সন্বদ্ধকং কৃত্বা-'.পি বঙ্গ বধ্ধ। 
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অমধিতস্তর হার্দিক্যঃ প্রবিষ্টে শ্বেতবাহনে । 
বিধুস্বন্ সশরং চাপং পাঞ্চাল্যাভ্যাং সমাগতঃ ॥২৭। 

চক্ররক্ষে৷ তু পাঞ্চাল্যাবজ্জুনস্ত পদানুগো। 

পর্যবারয়দায়ান্তো কৃতবন্া রখেষুতিঃ ॥২৮। 
তাববিধ্যততে৷ ভোজঃ কৃতবন্মা শিতৈঃ শরৈঃ | 
ত্রিভিরেব যুধামন্যুং চতুভিশ্চোভমৌজসম্ ॥২৯॥ 
তাবপ্যেনং বিবিধতুর্দশভির্দশভিঃ শরৈঃ। 
সংচিচ্ছিদতুরপ্যস্ত ধ্বজং কাম্মকমেব চ ॥৩০॥ 
অথান্যদ্ধনুরাদায় হাদ্দিক্যঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ | 

কৃত্বা বিধনুযৌ বীরো শরবর্ষৈরবাঁকিরৎ ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
অমধিত ইতি। হাদ্দিক্ো হৃদিকপুতঃ কতবন্ম।। পাধাল্যাাং যুধামনৃান্তমৌজো- 

ভযাম্ ॥২৭॥ 

চক্রেতি। রথণ্চ ইযবশ্চ তৈ৪, রথেন পন্থানং রুরে।ব শরৈশ্চ তাড়ছামাসেতার্থ; ॥২৮। 

তাবিতি। ভোঙ্জো ভোজবংশীয়:) শিতৈঃ খিলাঘধবাদিন| স্থধারীকতৈ; ॥২৯। 
তাবিতি। এনং কৃতবন্মানম্, বিবিধতুন্তাড়য়ামাসতুঃ ॥৩০। 
অথেতি। হাদ্দিকাঃ রুতবর্ম। | বিধনুযৌ ধনুঃশৃন্যৌ, বীরৌ যুধামন্াত্তম মৌ ॥৩১। 

তাহার পর অর্জন বাণদ্বারা কৃতবর্(কে মৃচ্ছিত করিয়। বেগবান্ অশ্বগণের 
গুণে কাম্বোজসৈন্যের দিকে সত্বর গমন করিলেন ॥২৬। 

অজু যাইয়া কাম্বোজনৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিলে, কৃতবর্থা। ক্রুদ্ধ হইয়া 

বাণযুক্ত ধন্ু সঞ্চালন করিতে থাকিয়। অঙ্জুনের চক্ররক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধ।মন্ুযু 
ও উত্তমৌজার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥২৭ 

অজু্নের চক্ররক্ষক ও তাহার অনুগামী যুধামন্যু ও উত্তমৌজ! আলিতে 
ল[গিলে, কৃতবর্মা রথদ্বারা তাহাদের পথ অবরোধ করিলেন এবং বাঁণদ্বার! 
তাহাদিগকে আঘাত করিলেন ॥২৮। 

তদনস্তর ভোজবংশীয় কৃতবন্মা সুধার বাণসমৃহদ্বার! যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ত্বিনটা বাণদার! যুধামন্থ্যকে এবং চারিটা 
বাণদ্বার! উত্তমৌজাকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৯॥ 

তখন তাহারাও দশ দশটা! বাণদ্বারা কৃতবন্মাকে তাঁড়ন করিলেন, আর 

কৃতবন্মার ধ্বজ এবং ধন্ুুও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৩০। 
৮৩ 
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তাবন্যে ধনুষী সজ্যে কৃত্বা ভোজং বিভেদতুঃ | 

তেনান্তরেণ বীভংস্থবিবেশামিত্রবাহিনীম্ ॥৩২। 

ন লেভাতে তু তৌ দ্বারং বারিতৌ কৃতবর্্ণ! | 

ধার্ভরাষ্ট্রেঘণীকেঘু যতমানো নরর্ধভৌ ॥৩৩। 
অনীকা ন্যা্দয়ন্ যুদ্ধে ত্বরিত? শ্বেতবাঁহনঃ। 
নাবধীৎ কৃতবর্মী(ণং প্রাগুমপ্যরিসুদনঃ ॥৩৪। 

তং দৃষ্ট। তু তথায়ান্তং শুরো রাজ! শ্রুতায়ুধঃ | 
অভ্যদ্রবৎ স্থসংকুদ্ধো বিধুন্বানো মহদ্বনুঃ ॥৩৫। 
স পার্থ ব্রিভিরানচ্ছ'ৎ সপ্তত্যা চ জনার্দনমূ। 
ক্ষুরপ্রে৭ স্ৃতীক্ষেন পার্থকেতৃমতাড়য়ৎ ॥৩৬। 

ভারতকৌমুদী 
তাবিতি। সজ্যে আরোপিতগুণে। অন্তরেণাবকাশেন, বীভংসরজ্জনঃ ।৩২। 
নেতি। তো কৃষ্ণাঙ্জনৌ। ধার্তরাষ্ট্রেষনীকেয দ্ধারং ন লেভাতে ইতি সনগ্ধ: |৩৩| 
অনীকানীতি। নাবধীং, কতবন্মণ: সথভদ্রাপিতুরেকবংশীয়তয়া মম্পর্নাদিতি ভাবঃ1৩৪| 
তমিতি। তং শ্বেতবাহনম্। বিধুন্বানঃ সঞ্চালয়ন্ ॥৩৫| 
সইতি। আনচ্ছৎ আচ্ছদপীড়য়ৎ ধাতৃনামনেকার্থত্বাং। হান্তন্তাং নকারাগমস্থার্য: ।৩৬ 

তৎপরে কৃতবন্মা ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য ধনু লইয়! যুধামন্গ্ু ও উত্ত- 
মৌজাকে কান্মুকিশূন্য করিয়া বাণবর্ষণপূর্রবক তাহাদিগকে আবৃত করিলেন ॥৩১। 

তখন যুধামন্ত্য ও উত্তমৌজা অন্য ছুইখানা ধন্থুতে গুণারোপণ করিয়। 
কৃতবন্মাকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে অর্জন শক্রসৈন্যমধ্ে 
প্রবেশ করিলেন ॥৩২॥ 

কৃতবর্ধা! বারণ করিতে থাকায় এ যাবৎ নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অঞ্জন যব করিয়াও 
ধার্তরাষ্ট্সৈন্যের দ্বার পান নাই ॥৩৩। 

শত্রদমণ অর্জন যুদ্ধে সত্বর শত্রসৈন্য সংহার করিতে থাকিয়া (শ্বশুরবংশীয় 
বলিয়।) কৃতবন্াকে পাইয়াঁও বধ করেন নাই ॥৩৪। 

এদিকে অঙ্জুন সেইভাবে আমিতেছেন দেখিয়! বীর শ্রতায়ুধরাজ! অত্যন্ত 
জরুদ্ধ হইয়া বিশাল ধন্থু সঞ্চালন করিতে থাকিয়া তাহার দিকে ধাবিত 
হইলেন ॥৩৫। 

তিনি তিনট| বাণদ্বারা অর্জনকে এবং সততরটা বাণদারা কৃষকে গীড়ন 

৬৯ 'ভোজং বিজ. ''বানি। 
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তমর্ছুনো। নবত্য৷ তু শরাণাং নতপর্বণাঘ্। 
আজঘান ভৃশং ত্রদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাঁদিপম্ ॥৩৭॥ 
স তংন মন্ৃষে রাজন! পাণুবেয়স্য বিক্রমমূ। 

অথৈনং অপ্তসগ্ুত্য। নার।চানাং সমার্পযৎ ॥৩৮। 
তন্যাজ্জুনো ধনুশ্ছিত্বা শরাবাপং নিকৃত্য চ। 

আজঘানোরসি দ্রুদ্ধঃ সপ্তভিরতপর্বতিঃ ॥৩৯। 
অথান্যদ্ধনুরাদায় স রাজা ক্রোধমুচ্ছিতঃ | 
বাঁসবিং নবভির্বাণৈর্বাহ্বে।রুরসি চার্পয়ৎ ॥৪০। 
ততোহজ্জুনঃ ম্ময়নেব শ্রুতাযুধমরিন্দমঃ | 

শরৈরনেকপাহজৈ? গীড়য়ামাস ভারত !॥8১। 
অশ্বাংশ্চাস্তাবধীভ,এ৭ং সারথিঞ্চ মহারথঃ। 
বিব্যাধ চৈনং সপ্তত্য। নারাচানাং মহাবলঃ ॥৪২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। নতপর্বণামীধদ্বক্রোপান্তানাম্। তোত্রৈরস্কুণবিনেষৈঃ ॥৩৭। 
সইতি। স শতায়ুপ ন মমুষে ন সেহে। সমার্পয়দ তাড়য়ৎ |৩৮। 

তস্তেতি। শরাবাপং চম্মনিশ্মিতহস্তাবরণম্, নিকতা ছিবা। উরসি বসি ৩৪ 

অথেতি। বাসবস্য ইন্দস্তাপত্যমিতি বাসবিরঞ্্নস্থম। আপয়দপীড়়ৎ ॥৪০| 
তত ইতি। ম্বয়ন্ সযঘ।ন ঈষদ্ধদন্ ॥৪১। 

অশ্ব(ণিতি। অস্ শ্রতাযুধন্ত | মহারথোহজদ্বুনঃ ॥9২। 

করিলেন, আর একটা স্ুৃতীক্ষ ক্ষুরপ্রদ্বারা অজ্নের ধ্বজটাকে তাড়ন 

করিলেন ॥৩৬| 

তখন হস্তিপক যেমন অঙ্কুশদ্বার মহাহস্তীকে আঘাত করে, সেইরূপ অর্জন 
অত্যন্ত রুদ্ধ হইয়া নব্বইট! নতপর্ব বাণদ্বার। শ্রুতায়ুধকে আঘ।ত করিলেন ॥৩৭॥ 

রাজা ! তিনি অঙ্জুনের সেই বিক্রম সহা করিলেন না) স্থৃতরাং সপ্তসপ্ততি- 
সংখ্যক নারাচদ্বারা অজ্জুনকে তাড়ন করিলেন ॥৩৮। 

তখন অজ্জন ক্রুদ্ধ হইয়া! শ্রুতাযুধের ধন্ন ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া সাতটা 
নতপব বাণদ্বারা তাহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৩৯॥ 

তৎপরে শ্রুতায়ুধরাজা ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য ধনু লইয়া নয়টা বাণদারা 
অর্জনের বাহুযুগলে ও বক্ষস্থলে তাড়ন করিলেন ॥৪০॥ 

ভরতনন্দন! তদনম্তর অরিন্দম অজ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া অনেক সহস্র 
বাণদ্ারা শ্রুতাযুধকে গীড়ন করিলেন ॥8১॥ 

২4] 



৬৬০ মহাভারতে | দ্রোণ__ 

হতাশ্বং রথমুৎহ্জ্য ম তু রাজা শ্রুতায়ুধঃ | 

অভ্যদ্রবদ্রণে পার্থং গদামুগ্যম্য বীর্য্যবান্ ॥৪৩| 
বরুণস্তাত্মজো৷ বীরঃ স তু রাজা শ্রুতায়ুধঃ | 
পর্ণশা! জননী যন্ত শীততৌয়৷ মহানদী ॥৪৪॥ 

তন্ত মাতাব্রবীদ্রাজন্! বরুণং পুত্রকারণাঁৎ। 
অবধ্যোহয়ং ভবেল্লোকে শক্ণাং তনয়ো মম 18৫॥ 
বরুণস্তব্রবীৎ প্রীতো দদাম্যন্মৈ বরং হিতমৃ। 
দিব্যমন্ত্রং মুতস্তেহয়ং যেনাবধ্যো। ভবিষ্যতি ॥৪৬| 
না্তি চাপ্যমরত্বং বৈ মনুষ্যস্ত কথঞ্চন। 

র্বেণাবশ্যমর্তব্যং জাঁতেন সরিতাং বরে ! ॥৪৭| 
দু্ী্স্তেষ শক্রণাং রণেষু ভবিতা৷ সদ] । 
অস্ত্স্থান্ত প্রভাবাদৈ ব্যেতু তু মানসে জর; ॥৪৮। 

ভারতকৌমুদী 
হতেতি। হতাশ্বত্বাদেবাকম্মব্যতয়া রথমুংস্থজ্যেতি ভাবঃ| উদ্যম্য উত্তোল্য ॥৪৩। 
অথাষ্টভিঃ গ্লোকৈঃ অতামুধবিবরণমাহ বরুণন্টেতি। পর্ণাশা নাম 1881 
তন্তেতি। মাতা পর্ণাশ|। পুত্রকারণাহ শ্রতায়ুধোপকারহেতোঃ 0৪৫| 
বরুণ ইতি। দিব্যমঞ্্ং দিব্যাস্রূপং বরমিত্যর্থ; ॥৪৬। 
নঘমরত্বমেব বরং কিং ন দদাসীত্যাহ নেতি। জাভেন লব্জন্মন] ॥৪৭| 

এবং মহারথ ও মহাবল অজ্জ্রন শ্রতায়ুধের অশ্বগণ ও সারথিকে বধ 
করিলেন, আর সন্তরট! ন।রাচছ।র! শ্রুতায়ুধকে বিদ্ধ করিলেন ॥৪২। 

অশ্বগুলি নিহত হইলে, বলবান্ শ্রতায়ুধর[জ| রথ পরিত্যাগ করিয়৷ গদ। 
উত্তোলনপূর্বক যুদ্ধে অর্জনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৩| 

শীতলজল! মহানদী পর্ণাশ। ধাহার জননী ছিলেন, সেই বীর শ্রতাযুধরাজা 
বরুণের পুত্র ছিলেন ॥88॥ 

রাজ! তাহার মাতা পর্ণাশ। তাহার জন্য বরুণের. নিকট বলিয়াছিলেন__ 
“আমার এই পুত্র জগতে শক্রগণের অবধ্য হউক, |8৫ 

স্তষ্ট বরুণ বলিয়াছিলেন-_-“আমি উহাকে দিব্যান্ত্ররপ হিতকর বর দিতেছি, 
যাহাতে তোমার এই পুত্র অবধ্য হইবে ॥৪৬| 

নদীশ্রেষ্ঠে! কোন প্রকারেই মন্ুয্বের অমরত্ব হইতে পারে না । কারণ, 
যাহাদের জন্ম হয়, সে সকল মানুষ অবশ্যই মরিয়া থাকে 18৭॥ 

(৪৮) দুর্দর্ষস্ত্বের শত্রণাম্-'.পি। 



পর্ববণি উনাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৬৬১ 

ইত্যুভ্ত। বরুণঃ প্রাদাদ্গদাং মন্ত্রপুরস্কতাম্। 
যামীসাছ্য দুরাধর্ষঃ সর্ববলোকে শ্রুতায়ুধঃ ॥৪৯॥ 
উবাচ চৈনং ভগবান্ পুনরেব জলেশ্বরঃ। 
অধুধ্যতি ন মৌক্তব্য! সা ত্বয্যেব পতেদিতি । 
হন্দেষ! প্রতীপং বৈ প্রয্বোক্তারমিতি প্রভে। ! ॥৫০। 
ন চাঁকরোৎ স তদ্বাক্যং কালে প্রাণ্ডে শ্রুতায়ুধঃ 
স তয়! বীরঘাতিন্যা জনার্দনমতাড়যুৎ ॥:১॥ 

প্রতিজগ্রাহ তাং কৃষ্ণঃ গীনেনাংসেন বীর্যযবান্। 

নাকম্পয়ত শৌরিং সা বিদ্ধ্যং গিরিমিবানিলঃ ॥৫২। 

ভারতকৌমুদী 
দুদর্ম ইতি । ব্য অপগচ্ছতু, জরঃ পুত্রমরণাশস্কাশিবন্ধন: সম্থাপঃ। ৪৮। 
ইতাতি। দুরাধর্ণে। যুদ্ধদুর্দ্ষো! জাত ইতি শেষ: ॥৪৭| 
উবাচ্তি। হে প্রভো! রাজন! ধৃতবাট্ট!। জলেশ্বরো বরুণ: | অধুপ্যতি অধুপা- 

ানে জনে । প্রতীপৎ বিপরীত* যথা স্তাথা, প্রয়োভারং ব্যাপ|রখিতারম্। ষট্পাদেোঠযং 
গ্লেক2 1৫০॥ 

নেভি । কীদুখং নাকরোদিত্যাহই তয়েতি। তয়া গধয়। 1৫১) 

প্রতীতি। পীনেন স্ুলেন। অংসেন ন্ধেন। খোৌরিং কৃফম্ ॥৫২। 

কিন্ত তোন।র এই পুত্র এই অস্ত্রের প্রভাবে সর্বদাই যুদ্ধে শত্রগণের নিকট 
ছুদ্ধব হইবে। সুতরাং তোমার মনের সন্তাপ দূর হউক' ॥3৮। 

এ কথা বলিয়া বরুণ মন্ত্রের সহিত একটা গদা দিয়াছিলেন, যে গদ। 
পাইয়। শ্রুতায়ুধ সমগ্র জগতে খুঁদর্য হইয়াছিলেন ॥৪৯॥ 

ভগবাণ্ বরুণদেব পুনরায় শ্রুতায়ুধকে বলিয়াছিলেন-_-বংস! শ্রুতাযুধ ! 
যে ব্যপ্ডি যুদ্ধ না করিবে, তাহার উপরে তুমি এ গদা নিক্ষেপ করিও না । কেন 
না, তাহা হইলে এ গদ। তোমার উপরে আসিয়াই পতিত হইবে। অযুধ্যমানের 
উপরে নিক্ষেপ করিলে, এগদা বৈপরীত্যে নিক্ষেপকাঁরীকেই বিনাশ 
করিবে? ॥৫০। 

কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে, শ্রতায়ুধ বরুণদেবের সে বাক্য রক্ষা করেন 
নাই ; তিনি সেই বীরঘাতিনী গদাদ্বার। কৃষ্ণকে তাঁড়ন করিয়াছিলেন ॥৫১। 

তখন বলবান্ কৃষ্ঝ স্থূল স্বন্ধঘারা সে গদ। গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং 

প্রবল বায়ু যেমন বিশ্ব্যপর্বতকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ সে গদা 

কষ্ণকে কম্পিত করিতে পারে নাই ॥৫২॥ 



৬৬২ মহাভারতে দ্রোণ- 

্স্থাদ্যান্তী তমেবৈষা৷ কৃত্যেব ছুরধিষ্ঠিতা। 
জঘান চাস্থিতং বীরং শ্রুতায়ুধমমর্ষণমূ । 

হত্বা শ্রুতাযুধং বীরং ধরণীমন্থপগ্যত ॥৫৩॥ 

হাহাকারো মহাঁংস্তত্র সৈন্া।নাং সমজায়ত। 
স্বেনাস্ত্রেণ হত দৃষট। শ্রুতায়ুধমরিন্দমম্ ॥৫8| 

অধুধ্যমানীয় যত? কেশবায় নরাধিপ ! | 
ক্ষিপ্ত! শ্রুতায়ুধেনাথ তম্মাভমবধীদ্গদা! ॥৫৫। 

যথোভং বরুণেনাজৌ তথ স নিধনং গতঃ। 
ব্যস্থশ্চাপ্যপতদৃভূমৌ প্রেক্ষতাং সর্বধন্ধিনাম্ ॥৫৬॥ 
পতমানস্ত সম বভৌ পর্ণাশায়াঃ প্রিয়ঃ সৃতঃ। 

ভগ্ন ইব বাঁতেন বনুশাখো বনম্পতিঃ ॥৫৭। 

ভারতকৌমুদী 
প্রতীতি। কৃত্যা আভিচারিকধজ্ঞোৎপন্না দেবতা, দুরধিষ্ঠিত! তশ্য যন্ন্ত যু কঞ্চিদোম- 

মাতা ছুরসষ্টিতাভিচারিকযজ্ঞোংপন্না দেবতা যজমানমিবেত্যর্থঃ। আস্িতং দণ্ডারমানমূ। 

ষট্পাদোহয়ং শ্্রেরকঃ ॥৫৩। 

হা্ছেতি। সৈন্তানাং শ্রতায়ুধস্থৈব ৷ স্বেন স্বকীয়েন ॥?9| 

ননু ্রতাযুধেো বরুণবাক্যবাত্যয়ং কমকরোদ্যেন তশ্তৈব বধ ইত্যাহ অযুধ্োতি । যতো 

যাস 0৫16॥ 

যথেতি। উক্তম্ “অধুধাতি ন মোক্তব্যা” ইত্যাদিনা। ব্যস্ধিগতগ্রাণঃ ॥৫৬। 

ছুরনৃষ্ঠিত অভিচারক্রিয়া হইতে উৎপন্ন কৃত্যা (দেবতাবিশেষ) যেমন 
যজমানকেই বিনাশ করে, সেইরূপ সেই গদাটা ফিরিয়া যাইয়া দণ্ডায়মান ক্রুদ্ধ 
বীর শ্রুতায়ুধকেই বিনাশ করিয়াছিল এবং বীর শ্রতাযুধকে বিনাশ করিয়া 
ভূলে পতিত হইয়াছিল ॥৫৩। 

আপন অস্ত্রেই অরিন্দম তায়ুধ নিহত হইলেন দেখিয়! তাহার সৈম্তগণের 
মধ্যে বিশাল হাহাকার হইয়াছিল ॥৫৪॥ 

রাজা! কৃষ্ণ যুদ্ধ করিতেছিলেন না; তথাপি শ্রতায়ুধ যে হেতু তাহার 

উপরে গদ| নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই হেতু সে গদা তীাহ।কে বধ করিয়া- 

ছিল ॥৫৫॥ 

সুতরাং বরুণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইভাবেই তিনি মৃত্যুমুখে গ্রবেশ 
করিলেন এবং প্রাণশুন্ত হইয়া সমস্ত ধন্ুদ্ধরের সমক্ষে ভূতলে পতিত 
হইলেন ॥৫৬। 



পরিণি উনাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৬৩ 

ততঃ সর্ববাঁণি সৈন্যানি সেনামুখ্যাশ্চ সর্বশঃ | 
প্রান্রবস্ত হত দৃষ্ট। শ্রুতীযুধমরিন্মমম্ ॥৫৮॥ 
ততঃ কান্বোজরাজস্য পুত্রঃ শুরঃ স্থদক্ষিণঃ | 

অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্শৈঃ ফাল্গুনং শক্রসৃদনমূ্ ॥৫৯॥ 
তস্য পার্থঃ শরান্ সপ্ত প্রেষয়ামাস ভারত ! | 

তে তং শুরং বিনিভিদ্ প্রাবিশন্ ধরণীতলম্ ॥৬০। 
সোইতিবিদ্ধঃ শরৈস্তীক্ষরান্ীবপ্রেষিতৈর্ৃধে | 
অর্জনং প্রতিবিব্যাধ দশভিঃ কঙ্ক পত্রিভিঃ ॥৬১। 
বান্ুদেবং ত্রিভিবিদ্ধ! পুনঃ পার্থঞচ পঞ্চভিঃ | 
তস্য পার্ধো ধনুশ্ছিত্ব| কেতুং চিচ্ছেদ মারিষ ! ॥৬২। 

ভারতকৌমুদী 
পতেতি। বহুখাখ ইত্যনেন বর্মাবরণাদিন। শ্রতামুধস্য ম্বীতরূপরমানিপাতে ॥৫৭| 
তত ইতি। সেনায়াং মুখাঃ প্রধানাঃ। প্রানবন্ত গলায়ন্থ ॥৫৮| 
তত ইতি। জবনৈর্বেগবডিঃ, ফাল্তনমজ্জুনম্ ॥৫৪। 

তস্যেতি। তম্ত স্থদক্ষিণশ্যোপরি। তং তদ্দেহম্ ॥৬০। 

সইতি। মৃধে যুদ্ধে। কক্ষশ্য পক্ষিণঃ পত্রাণি পক্ষা এযাঁং সম্ভীতি তৈ: ॥৬১। 
_ বাহ্ষিতি । পঞ্চভি: শরৈরবিধ্যদিতি শেষঃ। হে মারিয ! আধ্য 1৯২ 

পর্ণাশানদীর প্রিয়পুত্র শ্ুতায়ুধ পতিত হইতে থাকিয়! বায়ুভগ্ বহুশাখাযুক্ত 
বৃক্ষের হায় প্রকাশ পাইলেন ॥৫৭। 

তদনন্তর অরিন্দম শ্র্ভায়ুধকে নিহত দেখিয়া তাহার সমস্ত সৈন্য ও প্রধান 
যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিল ॥৫৮। 

তৎপরে কাম্বোজরাজের পুত্র বীর স্ৃদক্ষিণ বেগবান্ অশ্বগণের গুণে সত্রর 
শত্রমদ্দন অজ্ঞনের দিকে আগমন করিলেন ॥৫৯॥ 

ভরতনন্দন ! তখন অর্জুন তাহার উপরে সাতটা বাণ নিক্ষেপ করিলেন । 
মেই বাণগুলি যাইয়া! সেই বীরের দেহ ভেদ করিয়! ভূতলে প্রবেশ করিল ॥৬০। 

তিনি যুদ্ধে গাণ্তীবনিক্ষিপ্ত তীক্ষ বাণসমূহে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া দশটা 
বাণদ্বার৷ অজ্ঞনকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥৬১॥ 

এবং তিনটা বাণদ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটা বাণদ্বারা 
অজ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মাননীয় রাজা! তখন অজ্জুন ভাহ(র ধনু ছেদন 
করিয়া ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥৬২॥ 

(৫৮)-*'মুতং দৃষ্ট1...পি | 



৬৩3 মহাভারতে দ্রোণ__ 

ভল্লাভ্যাং ভৃশতীক্ষাভ্যাং তঞ্চ বিব্যাধ পাগুবঃ | 
স তু পার্থং ভ্রিভিবিদ্ধা সিংহনাদমথানদৎ ॥৬৩॥ 
সর্বপারশবীঞ্চেব শক্তিং শুরঃ হথদক্ষিণঃ। 
সঘন্টাং প্রাহিণোদৃঘোরাং তুদ্ধো গা্ভীবধন্থনে ॥৬৪। 
সা৷ জ্বলন্তী মহোন্কেব তমাসাগ্ মহারথমৃ। 

সবিস্ফলিঙ্গা নিভিগ্ নিপপাত মহীতলে । 

শ্যা ত্বতিহতো গাচং মৃচ্ছ যাভিপরিপ্লতঃ ॥৬৫| 
সমাশ্বস্য মহাতেজা; শ্যকণী পরিলেলিহন্। 
তং চতুর্দশভিঃ পার্ধো নারাটঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥৬৬| 
সাশ্বধধবজধনুঃ সুতং বিব্যাধাচিন্ত্যবিক্রম্ | 
রথঞ্ণান্ৈঃ সববহুভিশ্চন্রে বিশকলং শরৈ? ॥৬৭॥ (ধুগ্কস্) 
স্বদক্ষিণং তং কান্বোজং মোঘনঙ্কল্পবিক্রমম্। 

বিভেদ হৃদি বাণেন পৃুবারেণ পাগুবঃ ॥৬৮| 

ভারতকৌমুদী 
ভল্লাভ্যামিতি। সিংহস্যেব নানে| ষম্মিন্ কর্মণি তদ্যথ| স্যাতৃথ! অনদৎ ॥৬৩| 

সর্েতি। সর্বেঘেবাবয়বেষু পারশবীং লৌহমদ্ীম্ “পারশবোইমুসি” ইত্যাদি হৈমঃ 15৪| 

সেতি। অভিপরিপ্ুত আক্রান্ত; অভবদশ্দ্রন ইতি শেষঃ। যট্পাদোহ্রং স্নেক: ॥৬৫। 

সমিতি। হ্ক্ষণী ওষ্প্রান্তৌ। বিশকলং খণগ্তখগ্ুম্ ॥১৬--৬৭| 

বুদক্ষিণমিতি। মোঘো মৃত্যুনৈব বার্থীভূতৌ সঙ্কল্পবিক্রমৌ যস্ত তম্ ॥৬৮। 

তংপরে অজ্জুন সুতীক্ষ ছুইটা ভল্লদ্বারা সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন। তখন 

সুদক্ষিণও তিনটা বাণদ্বারা অজ্জনকে বিদ্ধ করিয়! সিংহনাদ করিলেন ॥৬৩| 

এবং বার ন্ুদক্ষিণ করদ্ধ হইয়! ঘণ্টাযুক্ত ও লৌহময়ী একটা! ভয়ঙ্কর শক্তি 
অঙ্জীনের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৬৪॥ 

বিশাল উদ্ধার ন্যায় উজ্জল! ও স্ফুলিঙ্গযুক্তা সেই শক্কিটা যাটয়া মহারথ 
অঙ্জুনের দেহ ভেদ করিয়! ভূতলে পতিত হইল। তখন সেই শক্তির গুরুতর 
আঘ।তে অর্জন মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥৬৫। 

ক্রমে মহাতেজ! ও অচিন্তনীয়বিক্রমশালী অজ্জবন আশ্বস্ত হইয়া ওল্ঠপ্রান্ত 
লেহন করিতে থাকিয়! কন্কপক্ষযুক্ত চৌদ্দটা নারাচদ্বারা অশ্ব, ধবজ, ধনু ও 
সাঁরথির সহিত স্ুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন এবং অপর বহুতর বাণদ্বার৷ তাহার 

রথখানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলিলেন ॥৬৬-_৬৭॥ 



পর্ববণি উনাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৬৫ 

স ভিন্নমর্্মা অস্তাঙ্গঃ প্রত্রউমুকুটাঙ্গদঃ | ,. 
পপাতাভিমুখঃ শুরো যন্ত্মুক্ত ইব ধ্বজঃ ॥৬৯॥ 
গিরেঃ শিখরজঃ শ্রীমান্ সবশাখঃ স্প্রতিষঠিতঃ | 

নির্ভগ্ন ইব বাতেন কণিকারে! হিমাত্যয়ে ॥৭০॥ 
শেতে ম্ম নিহতো! ভূমৌ কান্বোজাস্তরণৌচিতঃ | 
মহার্হীভরণোপেতঃ সানুমানিৰ পর্ববতঃ ॥৭১॥ (যুখকম্) 
সুদর্শনীয়ন্তাত্রাক্ষঃ কণিন। স স্ত্ক্ষিণঃ | 
পুত্রঃ কাম্বোজরাজস্ত পার্থেন বিনিপাতিতঃ ॥৭২॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। অন্তাঙ্গ: শিখিলগাত্রঃ | যন্থান্মন্তো ভষ্টং ॥৬৪| 

গিরেরিতি। শিখরজঃ শৃঙ্গজাত? শ্রীমান্ পুষ্পাদিশোভাবান। কণিকাঁরে। বৃক্ষ; | 
কাঙ্গোজান্তরণোচিতঃ কাঙ্গোজদেশীয়শয্যাশয়নযোগ):। সানুমান্ সমভূমিযুক্তঃ |৭০--৭১। 

সদর্শনীয় ইতি। তামাক ্তাযবর্ণশঘননঃ, কণিনা তদাখোন বাণেন ॥৭২। 

ভারতভাবদীপঃ 
সত্সিরুদ্ধ ইতি ॥১--৪॥ তেষাং সংযক্ছতাং বিধারয়তামূ ॥৫--১। আচায্যকং শিষাম্ 

১০২৭1 রথেধুভিঃ অনুরস্থাম়িভিবানৈঃ ২৮--৫২। কৃত্যা অভিচারদেবত| ॥৫৩--৬৮ 
ধ্বজ: শব্রধবজঃ: ॥৬৯--৭9॥ 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকীরে ভারতভাবদীপে উনাশীতিতমোহধ্যায়; ॥৭ন 
শপ 8 

এবং অর্জন একটা! সুধার বাণদ্বার৷ কান্বোজরাজপুত্র সুুদক্ষিণের হাদয় 

বিদীর্ণ করিলেন। তখন তাহার সন্কল্প ও বিক্রম ব্যর্থ হইয়া গেল ॥৬৮| 
তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়! পড়িল এবং কিরীট ও 

কেঘুর পড়িয়া গেল; এই অবস্থায় সেই বীর স্ুদক্ষিণ যন্ত্রচাত ধ্বজের গ্যায় 
অভিমুখ হইয়া পতিত হইলেন ॥৬৯॥ 

শীতকাল অতীত হইলে পর্বতশুঙ্গজাত, শোভাযুক্ত, সুন্দরশাখাসমন্বিত ও 

নুপ্রতিষ্টিত কণিকার-(কণিয়ার-_স্থলপদ্ম) বৃক্ষ যেমন বায়ু ভগ্ন হইয়া তৃতলে 
শয়ন করে এবং সমতলভূমিযুক্ত পর্ববতত যেমন ভূতলে অবস্থান করে, সেইরূপ 
কাম্বোজদেশীয় শয্যায় শয়নের যোগ্য ও মহামৃল্যভূষণযুক্ত স্ুদঞ্ষিণ নিহত হইয়া 
ভূঁতলে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥৭০--৭১॥ 

অর্জন কগিনামক বাঁণছারা সেই সুদৃশ্যমৃত্তি ও তাআনয়ন কাশ্বে।জরাজপুত্র 
নুদক্ষিণকে নিপাঁতিত করিয়াছিলেন 1৭২॥ 

৮৪ 



৬৬৬ মহাভারতে " দ্রোণ- 

ধারয়ন্নগিসঙ্কাশাং শিরসা কাঞ্চনীং অজমৃ। 
অশোভত মহাবাহুর্যন্ৃডমৌ নিপাতিতঃ ॥৭৩| 
ততঃ সর্ব্বাণি সৈম্যানি ব্যদ্রবন্ত স্ৃতস্ত তে। 
হতং শ্রতায়ুধং দৃষটা কান্বোজঞণ স্থদক্ষিণম্ ॥৭8॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয় দ্রথবধে শ্রতায়ুধন্্ক্ষিণবিনাশে উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

এস শপ ৩ সী 0 পপ 

অশ্বীতিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ। 
০.০ সত টি 
9 5 9 

সপ্তীয় উবাচ। 

হতে হ্ৃদক্ষিণে রাজন! বীরে চৈব শ্রুতায়ুধে। 
জবেনাভ্যদ্রবন্ পার্থং কুপিতাঃ সৈনিকাস্তব ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
ধারয়ন্নলিতি। কাঞ্চনন্তেয়মিতি কাঞ্চনী তাম্। ব্যহ্থধিগতপ্রাণঃ 1৭৩ 
তত ইতি। ব্যদ্রবন্ত পলায়ন্ত, স্থতন্ত ছুর্য্যোধনস্য ॥৭8। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাটাধ্য-প্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীভট্টাচাধ্যবিরচিভাঁয়াং মহাঁভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি জয়দ্রখবথে উনাশীতিতমোহধ্যায়: 1০ 

(2) 

হত ইতি। জবেন বেগেন, অভ্যদ্ববন্ অভযধাবন্, পার্থমন্ীনম্ ॥১। 

মস্তকে অগ্নির স্ায় উজ্জল স্বর্ণমালাধারী মহাবাহু স্ুৃক্ষিণ ভূতলে 
নিপাতিত এবং প্রাণহীন হইয়াও শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৩| 

মহারাজ! তাহার পর আপনার পুত্রের সমস্ত সৈন্য শ্রুতায়ুধ ও কাম্বোজ- 
রাজপুত্র স্থুদক্ষিণকে নিহত দেখিয়া পলায়ন করিতে থাকিল" ॥৭8॥ 

গু 
০৪ 

সপ্তয় বলিলেন-_রাজা ! বীর স্দক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধ নিহত হইলে, আপনার 
সৈহ্যেরা কুদ্ধ হইয়! বেগে অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল ॥১। 

পপ প৮০রিস শা? লি এপস সপ 

* “"'নবতিতমোহধ্যায়ঃ বঙ্গ বর্ধ, -.দ্বিনবতিতমোহধ্যায় বারানি। 
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অতীধাহাঃ শুরসেনাঃ শিবয়োহথ বসাতয়ঃ | 
অভ্যবর্ষ-স্ততো রাজন! শরবর্ষৈর্ধনঞ্জয়ম্ ॥২॥ 
তেষাং যষ্ভিশতানার্ধ্যান্ প্রামথাৎ পাঁগুবঃ শরৈঃ। 
তে স্ম ভীতাঃ পলায়ন্তে ব্যাপ্রাৎ ক্ষুদ্রম্বগ! ইব ॥৩| 
তে নিবৃভাঃ পুনঃ পার্ঘং সর্ববতঃ পর্্যবারয়ন্। 
রণে সপত্বান্ নিত্বন্তং জিগীষস্তং পরান্ যুধি ॥8। 
তেষামাপততাং তুর্ণং গাণ্ীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ। 
শিরাংসি পাতয়ামাস বাহুংশ্চৈব ধনপ্রীয়ঃ ॥৫। 
শিরোভিঃ পাতিতৈস্তত্র ভূমিরা সীন্নিরন্তর] | 
অভ্রচ্ছায়েব চৈবা সীদ্ধাজ্ষগৃ্ধবলৈর্ধি ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথ কে তে সৈনিকা ইত্যাহ অভীতি। এতে দেশবাচিনঃ শব্দা দেশিষু লক্ষান্তে ॥২। 
তেযামিতি। বেদধিধিনিষেধাধীনাচারা আর্ধ্যান্তান্, ন তু প্রেচ্ছানিতি ভাব: ॥৩। 
ত ইতি। পর্যাবারয়ন্ পধ্যবেষ্টন্ত ধেনাপতি প্ররোচনা । সপরান্ শব্রন্ ॥9 
তেষামিতি। আপততামাগঙ্ছতাম্। গাণ্ডতীবেন ধনুষা প্রেষিতৈনিক্ষি্ৈ: 1৫ 
শ্িরোভিরিতি। নিরন্তর! ঘনাচ্ছন্না। অভ্রচ্ছায়েব মেঘচ্ছায়েব ॥১| 

এ পা ০ 

রাজা! তৎপরে অভীষাহ, শুরসেন, শিবি ও বসাতিদেশীয় সৈন্যের 
অজ্জরনের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ॥২॥ 

তখন অজ্জ্রন বাণদ্বারা আধ্যজাতীয় সেই ষট্সহঅ সৈন্যকে আলোড়িত 
করিয়া তুলিলেন। ক্রমে ক্ষুদ্র মৃগগণ যেমন ব্যান্বের ভয়ে পলায়ন করে, 
সেইরূপ তাহারা অজ্জনের ভয়ে পলায়ন করিতে থাকিল ॥৩| 

অর্জুন যুদ্ধে শত্রদিগকে সংহার করিতে লাঁগিলে এবং যুদ্ধে বিপক্ষদিগকে 
জয় করিবার ইচ্ছ। করিলে, সেই সৈন্যের! পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সকল দিকে 
অজ্জুনকে বেষ্টন করিল ॥8॥ 

তাহারা আসিতে লাগিলে অজ্জুন গাগীবনিক্ষিপ্ত বাঁণদারা সত্বর সত্বর 
তাহাদের মস্তক ও বাহু ছেদন করিয়া করিয়া নিপাতিত করিতে ল।গিলেন ॥৫॥ 

তখন নিপাতিত মস্তকে সমরভূমি আবৃত হইয়া গেল এবং সেই সমর- 
ভূমিতে ড্রোণকাক, শকুন ও সাধারণ কাক পতিত হওয়ায় যেন মেঘের ছায়! 
পতিত হইল ॥৩॥ 

সি শপি পাপ 

(৩) তাং যষ্টিশতানন্তান্...বা নি। (৫). বাহ্ংস্চাপি...বা নি। 
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তেরু তৃৎসাগ্ঘমানেষু ক্রোধামর্ষসমন্থিতৌ | 
শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতা যুশ্চ ধনগ্ীয়মযুধ্যতাম্ ॥৭॥ 

বলিনৌ স্পদ্ধিনৌ বীরৌ কুলজৌ৷ বাহুশালিনৌ । 
তাবেনং শরবর্ষাণি সব্যদক্ষিণমাস্ততাম্ ॥৮॥ 

ত্বরাযুক্তো মহারাজ ! প্রার্থয়ানৌ মহদ্যশঃ। 
অর্জনস্য বধং প্রেপ্ম, পৃত্রার্থং তব ধন্থিনে৷ ॥৯॥ 
তাবজ্নং সহশ্রেণ পত্রিণাং নতপর্বণামৃ। 

পূরয়ামাসতুঃ ক্রুদ্ধ তড়াগং জলদো যথা ॥১০॥ (বুগ্মকম্) 
শরতায়ুশ্চ ততঃ ুদ্ধন্তোমরেণ ধনগ্জয়মূ | 
আজঘান রথশ্রেষ্ঠঃ গীতেন নিশিতেন চ ॥১১। 
সোহতিবিদ্ধো বলবতা শক্রণা শক্রকর্ষণঃ। 

জগাম পরমং মোহং যোহয়ন্ কেশবং রণে ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তেঘিতি। উৎসাচ্মানেষু বিনাশ্টমানেষু, অমর্মঃ অনহিষতা ॥৭। 

বলিনাবিতি। এনমন্দ্রনং প্রতি । সব্যেন বাষেন যুক্তো দর্ষিণে। ভাগন্তং প্রাপ্তি 

শেষঃ। শাকপাধিবাদিত্বান্মধ্যগতযুক্তপদলোপ:| আশ্ততাং স্যঙ্গিপতান্। ক্রেপার্থাসে; 
গ্রয়োগঃ ॥9| 

ত্বরেতি। প্রেপ, চিকীর। পত্রিণাং বাণানামূ.। পুরয্ামাসতুর্গাত্রপূরণেন ॥৯--১০। 

শ্রুতায়ুরিতি । পীতেন প্রাকৃপীতশক্ররক্তেন, নিশিতেন জুধারেণ ॥১১। 

অঞ্জন সেই সৈশ্যগণকে উৎসন্ন করিতে লাগিলে, শ্রুতায়ু ও অচ্যৃতায়ু জুদ্ধ 
এবং অসহিষুট হইয়! অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭ 

বলবান্, অজ্ঞুনের সহিত স্পর্ধাকারী, বীর, সংকুলজাত ও বাহুশক্তিশালী 

শ্রুতায়ু এবং অফ্যুতায়ু বাম ও দক্ষিণ দিক্ হইতে অর্জুনের উপরে বাণবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন ॥৮ 

মহারাজ! মেঘ যেমন জলবর্ষণদ্বার৷ জল।শয় পূর্ণ করে, সেইরূপ ত্বরান্বিত, 
মহাযশ:প্রার্থী ও ধন্্ধর শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতাযু ক্রুদ্ধ হইয়৷ আপনার পুত্রের জন্ঠ 
অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা! করিয়া নতপর্বব এক সহস্র বাণদ্বারা অঙ্জুনের দেহ 
পূর্ণ করিয়৷ ফেলিলেন ॥৯--১০॥ 

তৎপরে আবার ক্রুদ্ধ রথিশ্রেষ্ঠ শ্রুতায়ু শক্ররক্তপায়ী স্ধার একটা তোমর- 
দ্বার অজ্ঞুনকে আঘাত করিলেন ॥১১।॥ 

পা (৯)...অজ্রনন্ত বধপ্রেক্গ গুতার্থে-..বা নি। (১০)--জলদৌ যথা__বা নি। 
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এতন্মিম্নে কালে তু সোহচ্যুতাযুর্মহারথঃ। 
শুলেন ভূশতীক্ষেন তাড়য়ামাস পাগুবম্ ॥১৩। 
ক্ষতে ক্ষারঞ্চ সদদৌ পাগুবস্ মহাত্বনঃ | 
পার্ধোহপি স্থভৃশং বিদ্ধো ধবজযষ্টিং সমা্রিতঃ ॥১৪। 

ততঃ সর্ববস্য সৈন্যন্ত তাঁবকম্ত বিশাংপতে ! | 
সিংহনাদে মহানাসীদ্ধতং মত্বা ধনগ্রীয়ম্ ॥১৫॥ 

কৃষণ্চ স্থৃভূশং তণ্ডো দৃষ্ট। পার্ঘং বিচেতসমূ। 
আশ্বীসয়ৎ সুপ্ত! ভি্ববাগৃভিস্তত্র ধনঞ্জযম্ ॥১৬। 
ততস্তে৷ রথিনাং শ্রেষ্টৌ৷ লব্ধলক্ষ্যো ধনপ্তীয়ম্। 
বাস্থদেবঞ্চ বাঞ্চেয়ং শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
মইতি। মোহয়ঙ্লিতি অজ্নমোহদর্শনেন কেশবস্তাপি মোহ আগত ইতি ভাবঃ1১২। 
এডনম্মিন্সিতি | পাগুবমজ্জনং প্রকরণা্ ॥১৩। 

ক্ষত ইতি। সঃ অচাতাযুশ্চ শগতে ক্গারং দদাবিতি নিদর্শন) আহতশ্যাহননাহ ॥১৪। 

তত ইতি। ভাবকশ্য জদীয়স্তা, বিশাং মন্কজানাম। “দো বিশোৌ বৈশ্বম্জৌ” 
টা ১৫ 

ফইতি। বিচেতসং বেদণয়! বিহ্বলচিন্তম। জ্নগ্াডিরতীবপ্রিয়াভিঃ ॥১৬। 

তত ইতি । বাফ্য়ং বুষ্জিবংশীয়ম্। অশ্বৈধবজেন চ সহেতি সাঙ্বধবজঃ সচালৌ পত।কী 

তখন শত্রহন্ত। এজন প্রবল-শক্র-কর্তৃক অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে মোহিত 

করতঃ নিজে গুরুতর মোহাপন্ন হইলেন ॥১২॥ 

এই সময়েই আবার মহারথ অচ্যুতায়ু অতিতীক্ষ শূলদ্বার! অজ্ভুনকে তাড়ন 
করিলেন ॥১৩॥ 

সুতরাং অচ্যুতাযু (আহতের উপরে আবার আঘাত করিয়া) মহাত্মা 

অর্জুনের ্ষতে ক্ষার অর্পণ করিলেন। অতএব অজুনি গুরুতর তাড়িত হইয়! 

রথের ধ্বজ ধারণ করিয়া রহিলেন ॥১৪। 

নরনাথ! তাহার পর অজুকে নিহত মনে করিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যের 

মধ্যে বিশাল সিংহনাদ হইল ॥১৫। 

তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বিহবলচিত্ত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া অভিপ্রিয় 

বাক্যদ্বার তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন ॥১৬। 
তি ৮ শট শোন ২ টি শশী ৮৭ শি শা 

(১৪) ক্ষতে ক্ষার সহি দো. 'ব নি। (১). পার্থ, _বিচেতনম্.. 'ৰা নিব বদ্ধ 
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মচক্রকুবররথং সাশ্বধ্জপতাকিনমূ। 
অদৃশ্যং চক্রতুরু্ধে তদদভুতমিবাভবৎ ॥১৮। (যুগ্মকম্) 
প্রত্যাশ্বস্তস্ত বীভতম্্ঃ শনকৈরিব ভারত !। 

প্রেতরাজপুরং প্রাপ্য পুনঃ প্রত্যাগতো৷ যথা ॥১৯॥ 

সংছন্নং শরজালেন রথং দৃষ্ট। সকেশবমূ। 
শজ চাভিমুখো দৃষ্ট। দীপ্যমানাবিবানলৌ ॥২০। 
প্রাছুশ্চক্রে ততঃ পার্থঃ শাক্রমন্ত্রং মহাঁরথঃ। 
তন্মাদাসন্ সহআীণি শরাণাং নতপর্ববণাম্ ॥২১॥ (বুগ্মাকম্) 

তেহভিজস্ব মহেষ্বাসৌ তাভ্যাং মুক্তাংস্চ সায়কান্। 
বিচেরুরাকাশগতাঃ পার্ধবাণবিদারিতাঃ ॥২২। 

ভারতাকৌমুদী 
পতাঁক।বাংশ্চেতি তম্, চক্রৈঃ কৃবরেণ দারুবিশেষেণ চ সহেতি নম চামৌ রথশ্চেতি 

তম্ ॥১৭---১৮| 

প্রতীতি। গ্রত্যাশ্বস্তঃ সুস্থীভূত:, বীভতস্ুরজ্জুনঃ | প্রেতরাজপুরং যমালয়ম্ ॥১৪। 

সংছন্গমিতি। কেশবেন কুষণেন সহেতি তম্। শান্রমৈত্ত্রম ॥২০_২১। 

তইতি। মহ্েঘাসৌ মহাধনুদ্ধরৌ শ্ুতাযুরচ্যুতায়ুষৌ। বিচেরুত্তয়োস্তে সায়কাঃ ॥২২| 

তদনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ শ্রুতায়ু ও অচ্যুতাযু লক্ষ্য পাইয়৷ সকল দিকে শরবর্ষণ- 
দ্র অর্জন, বৃষ্িনন্দন কৃষ্ণ এবং চক্র, কুবর, অশ্ব, ধবজ ও পতাকার সহিত 

রথখানাকে অনন্য করিয়া ফেলিলেন। তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে 

হইল ॥১৭-_-১৮॥ 

তরতনন্দন! তৎকালে অভুন যেন ধীরে ধীরে সুস্থ হইলেন? তাহাতে 

তিনি যেন যমালয়ে যাইয়! আবার ফিরিয়া! আসিলেন ॥১৯॥ 

তাহার পর মহারথ অজ্ঞ কৃষ্ণের সহিত রথখানাকে বাণজালে আবৃত 

দেখিয়া এবং সম্মুখে প্রজ্জলিত ছুইটা অগ্নির ম্যায় শক্র ছুই জনকে দর্শন করিয়া 

এন্দ্র অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন; তখন তাহা হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ধ্ বাণ 
আবিভূতি হইতে লাগিল ॥২০_-২১॥ 

সেই বাণ সকল যাইয়া মহাধনুর্ধর শ্ুতায়ু ও অচ্যুতায়ুকে এবং তাহাদের 

নিক্ষিপ্ত বাশসমৃহকে বিনাশ করিল। তখন সেই বাণগুলি অজুনের বাণে 

প্রতিহত হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল ॥২২॥ 

২) কে লী হাস ি-পাপবিনিসজ-নি। 
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প্রতিহত্য শরাংস্তং শরবেগেন পাগুবঃ | 

প্রতন্থে তত্র তত্রৈব যোধয়ন্ বৈ মহারথান্ ॥২৩। 

তো চ ফাল্গনবাণোঘৈবিবাহুশিরসৌ কৃতৌ । 
বন্ধামন্থপঘ্েতাং বাতনুন্নাবিব দ্রুমৌ ॥২৪॥ 
শ্রুতায়ুষশ্চ নিধনং বধশ্চৈবাচ্যুতায়ুষঃ | 
লোকবিম্মীপনমতূৎ সমুদ্রস্তেব শোষণম্ ॥২৫॥ 

তয়োঃ পদানুগান্ হত্ব। পুনঃ পঞ্চাশত:ং রথান্। 

প্রত্যগাভারতীং সেনাং নিপ্বন্ পার্থো বরান্ বরান্ ॥২৬॥ 
শ্রুতায়ুষঞ্চ নিহতং প্রেক্ষ্য চৈবাচ্যুতাযুষমূ। 
নিযৃতায়ুঃ ্ুসংতুদ্ধো দীর্ঘায়ুশ্চৈব ভারত ! ॥২৭॥ 
পুত্রৌ৷ তয়োর্নরশ্রেষ্ঠৌ কৌন্তেয়ং প্রতিজগ্মতুঃ | 

কিরন্তো বিবিধান্ বাণান্ পিতৃব্যসনকধিতৌ৷ ॥২৮॥ (যুগ্রকষ্) 

ভারতকৌমুদী 

প্রতীতি। শরবেগেন তদৈজ্্রান্্রনির্গতবাণবেগেন, পাগুবোইজ্ছনঃ ॥২৩। 

তাবিতি। বিবাহুশিরসৌ বাহুমস্তকশূন্যৌ। অন্বপছ্েতাং প্রাপ্তৌ, বাতঙুম 
বায়ুভগ্রৌ ॥২৪| 

শ্রতেতি। লোকানাং বিস্মাপনং বিস্ময়জনকম্, হয়োর্মহাবীরত্বাৎ ॥২৫॥ 

তয়োরিতি। পদানুগান্ অন্থচরান্। ভারতীং দৌধ্যোধনীম্ ॥২৬| 
শতেতি। ্রেকষয ৃ ষা। পিতোনতযোরধ/সনেন মৃত্ানা কষিতৌ সন্প্ধো ॥২৭--২৮। 

পরে অজুনি ঈন্দান্ত্নির্গত-বাণবেগে বিপক্ষের বাণগুলিকে সন্বর প্রতিহত 
করিয়! সেই সেই স্থানে মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যাইতে 
লাগিলেন ॥২৩। 

অজ্ুনের বাণসমূহ শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিলে, 
তাহারা বায়ুভগ্র ছুইটা! বৃক্ষের ম্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥২৪॥ 

তৎকালে সমুদ্রশোষণের ন্যায় শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বধ লোকের বিশ্বয়- 

জনক হইল ॥২৫। 
অজু পুনরায় তাহাদের অন্ুচর পঞ্চাশ জন রথীকে সংহার করিয়৷ কৌরব- 

সৈন্য এবং প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে বধ করিতে করিতে যাইতে থাকিলেন ॥২৬। 
ভরতনন্দন! শ্ণতাযু ও অচ্যাতায়ুকে নিহত দেখিয়া তাহাদের তর নরশ্রষ্ট 

৬" পুনঃ পঞ্চশতং রথান্...নি। (২৭). -নিয়তাঘুশ্চ সংকুদধঃ.. বা নি। 



৬৭২ মহাভারতে দ্রোণ-_- 

তাবর্জনে মুহূর্তেন শরৈঃ সন্নতপর্ব্ভিঃ | 
প্রেষয়ৎ পরমক্ুদ্ধো৷ যমস্ সদনং প্রতি ॥২৯ 
লোড়য়ন্তমনীকানি দ্বিপং পদ্মনরে! যথা । 
নাশরুবন্ বারয়িতুং পার্ঘং ক্ষত্রিয়পুঙ্গ বাঃ ৩০ 

অঙ্গাস্ত গজবারেণ পাগুবং পর্য্যবারয়ন্। 

ুদ্ধাঃ সহআশো রাজন্! শিক্ষিত হস্তিসাদিনঃ ॥৩১। 
দুর্য্যোধনসমাদিক্টাঃ কুগ্ঠীরৈঃ পর্ববতোপমৈঃ| 
গ্রাচ্যাশ্চ দক্ষিণাত্যাশ্চ কলিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ ॥৩২॥ (বুগকম্) 

তেযামাপততাং শীদ্্ং গাণ্তীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ | 
নিচকর্ত শিরা-স্থ্যগ্রো। বাহুনপি সভ়ৃষণান্ ॥৩৩| 

ভারতকৌমুদী 
তাবিতি। তৌ নিযুভাযুদর্ঘাযুযী-। সদনং ভবনম্ |২৯। 

লোড়রন্তমিতি। অনীকানি কৌরবসৈন্যানি, দ্বিপং হস্তিনম্ ॥৩০| 

অঙ্গা ইতি। গজানাং বারেণ সমূহেন। কুগগরৈহস্তিডিঃ ॥৩১-৩২| 
তেষামিতি। আপততামাগচ্ছতাম্। নিচকর্ক চিচ্ছেদ, উগ্রঃ পার্থ; ॥৩৩। 

নিযুতায়ু ও দীর্ঘায়ু পিতৃবধসন্তপ্ত ও অত্যন্তক্ুন্ধ হইয়। নানাবিধ বাণক্ষেপ 
করিতে করিতে অর্জনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥২৭-_-২৮| 

তখন অর্জুন অত্যান্তক্রদ্ধ হইয়া নতপর্ব বাণসমৃহদ্বার| মুহূর্তমধ্যে তাহা- 
দিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥২৯॥ 

পরে হস্তী যেমন পদ্মঘরোবর আলোড়ন করে, সেইরূপ অজ্ুন কৌরবসৈন্য 
আলোড়ন করিতে লাগিলেন) কিন্তু কৌরবপক্ষের ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের৷ তাহাকে 
বারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥৩০॥ 

রাজা ! এই সময়ে যুদ্ধে শিক্ষিত গজারোহী অঙ্গদেশীয় সহ সহস্র যোদ্ধ। 
ক্রুদ্ধ হইয়! হস্তিসমূহদ্বারা অজুনিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং ছর্য্যেধনের 
আদেশক্রমে কলিঙ্গ প্রভৃতি পুর্বদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় রাজারা আঙিয়াও 
পর্বতপ্রমাণ হস্তিসমূহদ্বারা অ্ুনকে ঘিরিয়। ফেলিলেন ॥৩১-_৩২॥ 

.. তাহার। আমিতে লাগিলে, উ্রমৃত্তি অর্জন গাণ্তীবনিক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্ধার 
সত্বর সত্বর তাহাদের মস্তক ও অলঙ্কারযুক্ত বাহু সকল ছেদন করিতে 
লাগিলেন ॥৩৩॥ 

(৩১) অঙ্াস্ত গ্জরাজেন...বা, অঙগন্ত গজ্জসংঘৈশ্চ নি। (৩৩).ুভ্ধণান্-_ব/নি। 
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তৈঃ শিরোভির্মহী কীর্ণা বাহুভিশ্চ সহাঙ্গদৈঃ | 
বভৌ কনকপাষাণা সংবৃত। ভূজগৈরিব ॥৩৪। 
বাহবে৷ বিশিখৈশ্ছিন্নাঃ শিরাংস্থ্াম্মথিতানি চ। 

পতমানান্থৃশ্ান্ত ভ্রমেভ্য ইব পক্ষিণঃ ॥৩৫॥ 
শরৈঃ সহঅশো বিদ্ধা ছিপাঃ প্রশ্রতশোণিতাঃ | 

অনৃশ্যন্তাদ্রয়; কালে গৈরিকান্ুত্রবা ইব ॥৩৬॥ 
নিহতাঁঃ শেরতে স্মীন্যে বীভৎসোরদ্দিতাঁঃ শরৈঃ । 
গজপৃষ্ঠগতা প্লেচ্ছা৷ ন[নাবিকৃতদর্শনাঃ ॥৩৭। 
নানাবেশধরা রাজন! নানাশস্ত্রোঘলংরৃতাঃ| 
রুধিরেণানুলিপ্তাঙ্গা৷ ভান্তি চিত্রৈঃ শরৈহতাঃ ॥৩৮। 
শোণিতং নির্বমন্তি ম্ম দ্বিপ!ঃ পার্থশরাদ্দিতাঃ। 
সহত্রশশ্ছিন্নগাত্রাঃ সারোহাঃ সপদানুগাঃ ॥৩৯। 

ভারতকৌমুদী 
তৈরিতি। কীর্ণা ব্যাপ্তা। সহাঙ্গদৈ' সকেযুরৈঃ। কনকপাষাণা স্বর্ণময়প্রস্তরা ভূমি: |৩৪। 
বাহব ইতি। বিশিখৈর্বাশৈঃ, ছিন্ন! অঙ্জ্ুনেন, উন্মখিতানি ছিন্নানি ॥৩৫। 
শরৈরিতি। প্রক্ষতশোণিতা শির্গতরক্তাঃ। গৈরিকা ্গ,নাং শ্রবো নির্গমো মেভান্তে ॥৩৬। 
নিহত ইতি। বীভংসোরজ্জনম্য । নানা বহুবিধানি বিকৃতানি দর্শনানি ঘেঘাং তে ।৩৭| 

নানেতি। ভান্তি প্রকাণন্তে সম, চিটৈর্নানাবিবৈঃ, শরৈঃ পার্থ শ্তৈব ॥৩৮ 

_ শোণিতমিতি। সারোহা আরোহিমহিতা» সপদানুগা অনুচরদহিতাশ্চ ॥৩৯। 

তখন সর্পবেষ্টিত স্বর্ণপাষাণযুক্ত ভূমির ন্যায় সেই মস্তক ও বাহুদ্বারা ব্যাপ্ত 
সমরভূমি শেভ পাইতে লাগিল ॥৩৪। 

সেই সময়ে বৃক্ষ হইতে পক্ষিগণের ন্যায় বাণচ্ছিন্ন বাহু ও ও মস্তকসমূহকে 
পতিত হইতে দেখা গেল ॥৩৫॥ 

সহস্র সহস্র হস্তী অজ্জুনের বাণে বিদ্ধ হওয়ায় সেগুলির দেহ হইতে রক্ত 
নির্গত হইতে লাগিল। স্ৃতরাং বর্ধাকা'লে গৈরিকজলশ্রাবী পর্ব্বতসমূহের স্থায় 
সেগুলিকে দেখা যাইতে থাকিল ॥৩৬। 

নানাবিধ-বিকৃত-দর্শন হস্তিপৃষ্ঠগত গরেচ্ইসৈন্তেরা! অজ্ঞুনের বাণে নিহত ও 
পীড়িত হইয়া! সেই তস্তিপৃষ্ঠেই শয়ন করিতে লাগিল ॥৩৭॥ 

রাজা! নানাবিধবেশধারী ও নানাবিধশস্্যুক্ত যোদ্ধারা অর্জ্বনের বিচিত্র 
বাণে নিহত হইয়া রক্তাক্ত গাত্রে প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥৩৮॥ 

পলাশ | পাপ্পীপি এ স্পা পপ জাম্প 

(৩৪). “ভুজগৈরিব সংযুতা- পি). বরং সংবৃতা-বা নি। 
৮৫ 

শি সি 



৬৭৪ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

চক্রুশুশ্চ নিপেতুশ্চ বভ্রযুশ্চাপরে দিশঃ। 

ভূশং ত্রস্তাশ্চ বহবঃ স্বানেৰ মনৃতুগজীঃ ॥৪০। 

সান্তরায়ুধিনশ্চৈব দ্বিপান্তীক্ষবিযোপমাঃ | 
বিদন্ত্যন্বরমায়াং যে স্বঘোরা ঘোরচক্ষুষঃ ॥8১। 

যবনাঃ পারদাঁশ্চৈব শকাশ্চ সহ বাহিলকৈঃ | 
গোযোনিপ্রভবা গ্লেচ্ছাঃ কালকল্পাঃ প্রহারিণঃ ॥৪২। 

দার্বাভিসার! দরদাঃ পু$শশ্চৈব লহত্রশঃ 
তে ন শক্যা? ম্ম সংখ্যাতুং ব্রাতীঃ শতসহত্রশঃ ॥৪৩॥ (যুগকম্) 

ভারতকৌমুদী 

চক্রশুরিতি। চুক্তশু; রুরুবুঃ | স্বান্ স্বপক্ষীয়ানেব জনান্ ॥৪০। 
মেতি। অন্তরে গাত্রাবরণমধো আয়ুধান্তেষাং সম্ভীতি তে অন্তরামুধিনে| প্প্তাপ্বধারিণস্তৈঃ 

সহেতি তে, তীক্ষবিযাঃ সর্প! উপমা য্যাঁং তে। সর্পাণাং তীক্ষবিষাণি যথ| মুখান্তরে তিন্ডি, 

তথা তদারোহিণামপি গাত্রাবরখীভ্যন্তরে তীক্ষাস্থাণি তঙ্কুরিতি ভাব; দ্বিপা গন্ধাঃ। 

চৈবেত্যনেন প্রত্যাসত্ত। মযৃদুরিত্যন্ুকৃষ্ধতে | বিদস্তি জীনন্তি-স্ম, যে দ্বিপ| এব ॥9১॥ 

যবনা ইতি। গোধোনিপ্রভবা বিশ্বামিত্রাক্রমণকালে বশিষ্ঠকামধেহ্থযোনিজ।তাঃ, 

কালকল্প! যমতুলযাঃ। দার্বাডিসারাদয়ে। দেখা দেশিষু লক্ষ্যন্তে। স্মশবঃ পাদপুরণে। ব্রাতা: 
সমূহাঃ ॥৪২--৪৩| 

সহস্র সহস্্র হস্তী আরোহী ও অনুচরগণের সহিত অজ্ঞনের বাণে গীড়িত ও 

ছিন্নগাত্র হইয়া রক্ত বমন করিতে ল[গিল ॥৩৯॥ 
অনেক হস্তী চীৎকার করিতে থাকিল, বন্ুতর হস্তী ভূতলে পতিত হইল, 

অপর হস্তী সকল নানাদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কতকগুলি হস্তী অত্যন্ত 

ভীত হইয়া পড়িল এবং বহুতর হস্তী স্বপন্ষীয় লোকদ্দিগকেই মর্ধন করিতে 

থাকিল ॥৪০। 

ভয়ন্করমৃত্তি ও ভয়ঙ্করনয়ন যে সকল হস্তী অস্থুরমায়া জানিত, তীক্ষবিষ 
সর্পের তুল্য সেই সকল হস্তীও গ্রপ্তান্ত্রধারী আরোহীদের সহিত বিচরণ করিতে 

থাকিয়৷ স্বপক্ষীয় লোকদিগকেই নিশ্পেষণ করিতে লাগিল ॥8১॥ 

সহআ্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ যবন, পারদ, শক ও বাহ্িকদেশীয়, যমতুল্য 
প্রহারকারী ও গোযোনিজাত যে য়নেচ্ছগণ এবং দার্বাভিসার, দরদ ও পুণুদেশ- 
বাসী যে সকল গ্নেচ্ছ আসিল, তাহাদের সংখ্য। কর! শক্তিসাধ্য নহে ॥৪২-_৪৩। 

স্পাপীশ শট শা 

(৪০)..'তানেব মমৃছ্র্গজাঃ বঙ্গ বর্দধ। 



পর্ববণি অশীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৬৭৫ 

অভ্যবর্তন্ত সংগ্রামে পাগডবং নিশিতৈ? শরৈঃ | 
অবাকিরংশ্চ তে গ্লেচ্ছা নানাযুদ্ধবিশারদাঃ ॥8৪। 
তেষামপি সসর্জাশু শরবৃষ্ভিং ধনগ্ভায়ঃ | 
ৃষ্টিন্তথাবিধ! হ্যাসীচ্ছলভানামিবায়ৃতিঃ ॥8৫1 

অভ্রচ্ছায়ামিব শরৈঃ সৈন্যে কৃত্বা ধনগ্জয়ঃ | 
ুণ্তার্দমুগ্ডান্ জটিলানশুচীন্ কুটিলাননান্ । 
প্লেচ্ছানশাতয়ৎ সর্ববান্ সমেতানন্ত্রতেজসা ॥৪৬॥ 

শরৈশ্চ শতশে! বিদ্ধান্তে সংঘ! গিরিচারিণঃ| 
প্রাদ্রবন্ত রণান্তীতা গিরিগহবরবাসিনঃ ॥৪৭|॥ 

গজাশ্বসাদিব্লেচ্ছানাং পতিতানাং শিতৈঃ শরৈঃ। 
বলাঃ কঙ্কা বৃকা ভূমাবপিবন্ রুধিরং মুদ1 ॥৫৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
অভীতি। শ্রেচ্ছং লক্ষয়তি প্রায়শ্চিততত্বে দেবল:--“গোমাংসথাঁদকো! যশ্চ বিরুদ্ধ: বন 

ভামতে। সর্বাচারবিহীনশ্চ স্রেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥৮॥8৪1 

তেষামিতি। হৃষ্টিঃ শরক্ষেপঃ | শলভানাং পতঙ্গানাম্, আরতি অেণিঃ 1৪৫। 

অভ্রেতি। অভ্রচ্ছায়াং মেঘচ্ছায়াম। অশাতয়দপীড়য়ৎ। যট্পাঁদোহরং শ্বেক: ॥৪৬| 

শরৈতি। সংঘা গরেচ্ছমমৃহাঃ। প্রাদ্রবস্ত পললায়ন্ত ॥৪৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
ইত ইতি ॥১--২১॥ বিচেরুরিত্যত্র তাভ্যাং যুক্তাংস্চ সায়কানি ॥২২--৪২। গোযোনি- 

প্রভবা নন্দিন্তাং জাতাঃ 1৪৩--৪৪1 স্থট্টি; সংস্থষ্টিং ॥8৫॥ জটিলাননান্ জটিলান্তাননানি যেযাম্ 

নানাযুদ্ধবিশারদ সেই সকল গ্রেচ্ছ যুদ্ধে অন্দ্রীনের অভিমুখবন্তী হইল এবং 
নিশিত শরসমূহদ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥9$। 

অঞ্জুনও সত্বর সত্বর তাহাদের উপরে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । অঞ্জনের 
সেইরূপ শরবৃষ্টি পতঙ্গ শ্রেণির ন্যায় চলিতেছিল ॥৪৫। 

ক্রমে অজ্জন বাণদ্বারা সেই সৈম্তগণের উপরে যেন মেঘের ছায়া করিয়| 
অস্ত্রের তেজে মুণ্তিতমস্তক, অদ্ধমুগ্তিতমস্তক, জটাধারী, অপবিত্র ও কুটিলবদন 

সম্মিলিত সমস্ত শ্লেচ্ছকে আকুল করিয়া তুলিলেন ॥৪৬| 

তখন পর্ধবতচারী ও পর্ববতগুহাঁবাসী সেই শত শত য়লেচ্ছের দল অজ্জনের 

বাঁণে বিদ্ধ ও ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৪৭॥ 

088) অভ্যবধস্ত তে সর্বে-..বা নি। (৪৬). জটিলাননান্...বা নি। (৪৭) ''রণে 
ভীড় জিন 



৬৭৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

পত্যশ্বরথনাগৈশ্চ প্রচ্ছন্নকৃতসংক্রমামূ । 

শরবর্ষপ্নবাং ঘোরাঁং কেশশৈবলশাদ্লাম্ ॥৪৯॥ 
প্রাবর্তযন্নদীমুগ্রাং শোণিতৌঘতরক্গিণীমৃ। 

ছিননাঙ্ুলিক্ষুদ্রমৎস্তাং যুগান্তে কালমন্নিভাম্ ॥৫০॥ (ঘুগ্মকম্) 

অকরোদ্গজসংবাধাং নদীমুর্তরশোধণিতামৃ। 

দেহেভ্যো! রাজপুত্রাণাং নাগাশ্বরথসাঁদিনাম্ ॥৫১॥ 

যথ। স্থলঞ্চ নিমঞ্চ ন স্তাদর্যতি বাঁসবে | 

তথামীৎ পৃথিবী সর্বা শোণিতেন পরিপ্নুতা ॥৫২ 

ভারতকৌমুদী 
গজেতি। গজাশ্বনাদিনে। গজাশ্বারোহিণে যে ঘ্রেচ্ছান্তেযাম্। বলাঃ কাক: 08৮। 

পন্তীতি। প্রচ্ছন্ন নিমগ্রতয়া গুপ্তং যথা স্াত্তথ। কৃতাঃ সংক্রমাঃ মেভবে। যস্তাং তাম্। 

শরবর্মং নিঙ্গিপ্তশরা এব প্রবাঃ কষুদ্রনৌকা যন্তাং তাম্, কেশা এব শৈবলাস্তৈ: শাদলাং 

হরিদর্ণাম। প্রাবর্তয়জ্নঃ। শোণিতৌঘস্ত তরঙ্গা অস্যা: সন্তীতি তাম্। ছিন্নাস্ুলযম এব 

কু মহস্ত। যন্তাং তা যুগান্তে প্রলয়কালে, কালসন্নিভাং তৎকালপ্রন্বত্তিতনদীতুল্যাম্ ॥9৭-৫০| 
অকরোদিতি। দেহ্ভ্যেঃ অকরোদজ্জুনঃ | উত্তরাণি উচ্চানি শোণিতানি বস্তাস্তাম্॥৫১| 

মথেতি। বাসবে ইন্দরে ইন্ত্রপ্রেরিতে মেঘে। পৃথিবী সমরভূমিঃ 0৫২ 

আবার কাক, কন্ক ও ক্ষুদ্র ব্যাত্রগণ আনন্দের সহিত অর্জনের সধারবাণা- 

ঘাতে ভূতলনিপতিত গজ।রোহী ও অশ্বারোহী গেচ্ছগণের রক্ত পান করিতে 
থাকিল ॥৪৮। 

ক্রমে অর্জুন, প্রলয়কালপ্রবত্তিত নদীর ন্যায় একটা ভয়ঙ্কর রক্তের নদী 

প্রবন্তিত করিলেন? তাহাতে রক্তপ্রবাহের তরঙ্গ চলিতে লাগিল; হস্তী, অশ্ব, 
রথ ও পদাতিদ্বার! গুপ্ত সেতু করা হইল? নিক্ষিপ্ত বাণ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা- 
রূপে ভাসিতে থাকিল; ছিন্ন অদ্গুলীসমূহ ক্ষুদ্র মংস্যরূপে চলিতে লাগিল এবং 
কেশরূপ শৈবলে (শেওলাতে) সেট। হরিছর্ণ হইয়া উঠিল ॥৪৯-_৫০। 

হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী রাজপুত্রগণের দেহ হইতেও অর্জুন একট1 উচ্ছলিত 
রক্তের নদী প্রবন্তিত করিলেন। ক্রমে সেটা হস্তিশরীরে স্কীর্ণ হইয়া 
উঠিল ॥৫১॥ 

মেঘ জলবর্ষণ করিতে লাগিলে যেমন উঁচু-নীচু স্থান থাকে না, (সব সমান 
হইয়া যায়), সেইরূপ রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া! গেলে সমগ্র সমরভূমিই উচু-নীচুভাব- 
রহিত হইল ॥৫২॥ 



পর্ববণি অশীতিতমো হধ্যায়ঃ। ৬৭৭ 

ষট্সহত্রান্ হয়ান্ বীরান্ পুনর্দশশতান্ বরান্। 
প্রাহিণোন্ম ত্যুলোকায় ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিযর্ষভঃ ॥৫৩| 
শরৈঃ সহজ শো বিদ্ধা বিধিবৎ কল্সিতা দ্বিপাঃ। 
শেরতে ভূমিমাসাগ্ভ শৈলা বহতা ইব ॥৫8| 
স বাজিরথমাতঙ্গান্ নিদ্বন্ ব্যচরদজ্জুনঃ | 

প্রভিন্ন ইব মাতঙ্গো সদন নলবনং যথা ৫৫1 
ভূরিদ্রমলতাগুলসং শুক্ষেন্ধনতৃণেশলপমূ্ | 

নির্দহেদনলোহ্রণ্যং বথ। বায়ুসমীরিতঃ ॥৫৬| 
সেনারণ্যং তব তথা কৃষ্ণানিলসমীরিতঃ | 

শরাচ্চিরদহৎ ভুঘঃ পাণুবা গ্রির্ধনগ্রয়ঃ ॥৫৭। (ঘুগ্মকঘ্) 

ভারতকৌমুদী 
যড়িতি। হয়ান্ হ্য়ারোহান্। প্রাভিণোত গ্রেরয়ৎ। ক্ষব্রিযর্মভঃ অজ্জনঃ [৫ ৩| 

শরৈরিতি। বন্লিতাঃ সজ্দিত1: দিপা হস্তিনঃ। শেরতে ম্ম 1৫91 

স্ ইতি। 'প্রভিন্নো মদআাবী, মদ ন্ মদিয়ন্ ॥৫৫। 
তূণীতি। গুসাঃ স্তপ্বাঃ উলপা লতাঃ। অত্র “মুখচন্্ং চু্বতি” ইত্যাদৌ চুদবত্যাদিপদবং 

ক্রুদ্বপদঘুপমায়াঃ সাধক রূপকস্ত চ বাধকমিতি সর্বত্রোপমিতসমাস এব কায্যঃ। তথা চ সেনা 

অরণ্যমিব ত২। কু অনিণ ইব তেন সমীরিতঃ প্রেরিতঃ। এর অচ্চিরিব যস্য সঃ। 
পাগ্ুবেযু অধিরিব স পাগুবাগ্িঃ ৫১৫৭ 

ভারতভাবদীপঃ 

9১_-৪৮। প্রচ্ছন্নেন প্রচ্ছাদনেন কৃতো রচিতঃ সংঞষে যস্তাম্(৪৯--৫০॥ উত্তরশোণিভাঁং 
শোশিত প্রধানাম্ ॥৫১--৫২॥ হয়ান্ অশ্বারোহান্ ॥৫৩-৭০॥ 

ইতি ভ্োণপর্ববণি নৈ্লৈকষ্ীয়ে ভারতভাবদীপে অশ্লীতিতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥৮০। 

কত্রিয়শরেষ্ঠ অর্জন ঘট্সহত্র অশ্বারোহী বীরকে এবং সহত্ত প্রধান ক্ষত্রিয়কে 
যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥৫৩। 

যথাবিধানে সুসজ্জিত সহস্র সহত্র হস্তী অজ্জুনের বাণে বিদ্ধ হইয়া বজ্জহত 
পব্বতসমূহের ম্যায় ভূতলে শয়ন করিল ॥৫8। 

ক্রমে মদআ্রাবী হস্তী যেমন নলবন মর্দন করিতে থাকিয়া বিচরণ করে, 
অজ্জনও সেইরূপ হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনাশ করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে 
লাগিলেন ॥৫৫॥ 

মহারাজ! অগ্নি যেমন বায়ুপ্রেরিত হইয়া প্রচুর বৃক্ষ, লতা ও গুলসযুক্ত 
এবং শুষ্ক কা্ট, তৃণ ও লতাসমস্বিত বন দগ্ধ করে, সেইরূপ শিখার ন্ায় শরযুক্ত 
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শূন্যান্ কর্ববন্ রথোপস্থান্ মানবৈঃ সংস্তরন্ মহীমূ। 

প্রানৃত্যদিব সংবাধে চাপহস্তো ধনগীয়ঃ ॥৫৮| 

বজ্ভকল্সৈঃ শরৈভূমিং কুর্বরমূভরশোণিতাম্। 
প্রাবিশস্ভারতীং সেনাং সংত্রুদ্ধে৷ বৈ ধনগীয়ঃ ॥৫৯| 
তং শ্রুতায়ুস্তথাম্ষ্ঠো ব্রজমানং ন্যবারয়ৎ। 
তস্তার্জুনঃ শরৈস্তীক্ষেঃ কন্কপত্রপরিচ্ছদৈঃ ॥৬০। 
ন্যপাতয়দ্ধয়ান্ শীঘ্রং যতমানস্ মারিষ !| 

ধনুশ্ান্তাপরৈশ্ছিত্বা শরৈঃ পার্থো বিচক্রমে ॥৬১॥ (যুখাকম্) 

অন্বষঠস্ত গদাং গৃহ ক্রোধপর্্যাকুলেক্ষণঃ। 
আসাদ রণে পার্থং কেশবঞ্চ মহাবলম্ ॥৬২।॥ 

ভারতকৌমুদী 

শূন্যানিতি। রথোপস্থান্ রথোগরিদেশান্, সংস্তরন্ আবৃ্নূ। সংবাধে সংঘর্ষে ॥৫৮| 

বজ্েতি। উত্তরাণি উপরিবর্তীনি খোগিতানি যস্থান্তামূ। ভারতীং কৌরবীম্ 1৫8 

তমিতি। কন্কপত্রপরিচ্ছদৈঃ কঙ্কপক্ষাবৃতৈ:। বিচক্রমে অগ্রে জগাম ॥৬০--৬১| 

অন্ষ্ঠ ইতি। গৃহ গৃহীত্বা, ক্রোধেন পধ্যাকুলে অস্থিরে ঈক্ষণে চক্ষুষী যস্ স:॥৬২। 

পাগুবগণমধ্যে অগ্নিতুল্য অজ্জন ক্রুদ্ধ এবং বায়ুসদৃশ কৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া 

বনতুল্য আপনার সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৫৬--৫৭। 

কাম্ম্কহস্ত অঙ্ুন রখোপরিদেশ শূন্য এবং মনুষ্যদ্ধার৷ ভূমি আবৃত করিতে 
থাকিয়া সেই সংঘর্ষমধ্যে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৫৮| 

ক্রমে অর্জুন অত্যন্তক্ুদ্ধ হইয়া বজ্রতুল্য বাণদ্বারা সমরভূমিকে রক্তদ্বার! 
প্লবিত করিতে করিতে কৌরবসৈন্থমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৫৯| 

তিনি সেইভাবে আমিতে লাগিলে, শ্রতায়ু ও অন্বষ্ঠ তাহাকে বারণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। মাননীয় রাজা! তখন পৃথানন্দন অর্জন কন্কপক্ষযুক্ত তীক্ষ 
বাণদ্ার। সত্বর যুদ্ধে যত্বুশীল অন্বষ্টের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন এবং অপর 
বাণসমূহদারা তাহার ধন্ন ছেদন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলেন ॥৬০_-৬১। 

এই সময়ে অন্বষ্ঠ ক্রোধে অস্থিরনেত্র হইয়! গদা ধারণ করিয়! যুদ্ধে মহাবল 
অর্জন ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৬২। 

(৬২)..'কেশবঞ্ধ মহারথম্--বা নি। 
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ততঃ স প্রহসন বীরো। গদামুগ্যম্য ভারত !। 
রথমাবাধ্য গদয়া কেশবং সমতাড়যৎ ॥৬৩॥ 

গদয়া তাড়িতং দৃষ্টা কেশবং পরবীরহা। 
অর্জুনো ভূশসংক্রুদ্ধঃ সৌহমবষ্টং প্রতি ভারত ! ॥৬৪॥ 
ততঃ শরৈহেমপুট্বৈঃ সগদং রথিনাং বরমৃ। 

ছাদয়ামাস সমরে মেঘঃ সূর্ধযমিবোদিতম্ ॥৬৫॥ 
তথাপরৈঃ শরৈশ্চাপি গদাং তন্ত মহাত্মনঃ | 
অচুর্ণয়তদ। পার্থস্তদন্ভূীতমিবাঁভবৎ ॥৬৬॥ 
অথ তাং পতিতাং দৃষ্ট গৃান্যাং মহতীং গদামৃ। 
অর্জনং বাসদেবঞ্চ পুনঃ পুনরতাঁড়য়ৎ ॥৬৭। 

তম্যার্জনঃ ক্ষুরপ্রাভ্যাং সগদাবৃগ্ভতৌ ভূজৌ। 
চিচ্ছেদেন্দ্রধবজাকারো শিরশ্চান্যেন পত্রিণা ॥৬৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। উদ্ম্য উত্তেল্য। আবাধ্য নিবাধ্য ॥৬৩| 

গদয়েতি। পরবীরহা বিপক্ষবীরহন্ত|। ভূণসংক্রুপ্ধঃ অভবং ॥৬3। 

তত ইতি। হেমপুখৈঃ স্বর্থচিতমূলদেশৈঃ, গরয়। সহেতি সগনম্হষ্ঠম্1৬৫। 

তখেতি। দারুময়গদাচুর্ণনমেবাছুতমিতি ভাব: ॥৬৬| 

অথেতি। গৃহ গৃহীত | অতাড়য়দর্থষ্ঠ ইতি শেষ; ॥৬৭| 

ভরতনন্দন ! তৎপরে র বীর অন্বট হস্ত. করতঃ গদা উত্তোলনপূর্বক অর্জনের 

রথ নিব।রণ করিয়। গদাদ্ব।র। কৃঞ্চতে তাঁড়ন করিলেন ॥৬৩।॥ 

ভরতনন্দন! তখন বিপক্ষবীরহস্তা অর্জন কৃষ্ণকে গদাদ্বারা তাড়িত 

দেখিয়। অশ্বষ্ঠের প্রতি গুরুতর ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৬৪॥ 
তদনস্তর মেঘ যেমন উদিত সূর্যকে আবৃত করে, সেইরূপ অর্জুন স্বর্ণপুঙ্খ 

বাণসমূহদ্বারা' গদার সহিত রথিশ্রেষ্ঠ অন্বষ্ঠকে আবৃত করিলেন ॥৬৫। 
এবং অর্জুন অপর কতকগুলি বাণদ্বারা মহাত্মা অন্বষ্ঠের গদাটাকে চূর্ণ 

করিয়া! ফেলিলেন। তাহা যেন অন্তত বলিয়া বোধ হইল ॥৬৬। 
তৎপরে অন্বষ্ঠ সেই গদাটা নষ্ট হইল দেখিয়া! অন্য একট! বিশাল গদ। গ্রহণ 

করিয়া বার বার অর্জন ও কৃষ্ণকে তাড়ন করিলেন ॥৬৭। 

(৬৩) ততস্ত প্রহমন্ বীরঃ...পি, ততঃ :সংপ্রহরন্ বীরঃ...বা নি। (১৪) 'অজ্দুনোইথ 

তৃশং কুদ্ধঃ.' বা নি। (৬৭)--"গৃহ্ান্যাঞ্চ মহাগদাম্ন.'বা নি। 
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স পপাত হতো রাজন্! বন্থধামনুনাদয়ন্। 
ইন্দরধ্বজ ইবোৎস্থফটো যন্ত্রনিম্মুক্তিবন্ধনঃ ॥৬৯। 
রথানীকাবগাট়শ্চ বারণাশ্বশতৈর্তিঃ | 
অদৃশ্ঠত তদা পার্থে! ঘনৈঃ সূর্য ইবাৰৃতঃ ॥৭০। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্মযাং সংহিতাঁয়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌণপর্বণি 
জয়দ্রথবধে অন্বষ্ঠটবধে অশীতিতমোইধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

একা শীতিতমোধহ্ধ্যায়ঃ। 
9 9 

সঞ্জয় উবাচ। 
ততঃ প্রবিষ্টে কৌন্তেয়ে সিন্ধুরাজজিঘাংসয়| | 
দ্রোণানীকং বিনিভিগ্য ভেজানীকঞ্চ ছুভিদমূ্ ॥১। 
কামোজস্য চ দায়াদে হতে রাজন! স্থদক্ষিণে | 

শতায়ুধে চ বিক্তান্তে নিহতে সব্যসাচিন! ॥২। 

ভারতকৌমুদী 
তশ্তেতি। ক্ষুরপ্রাভ্যাং তদাখ্যাভ্যামন্্াভ্যাম্, সগদৌ গদাধুক্তৌ। পত্রিথা বাণেন /১৮। 

সইতি। যন্্াৎ মৃলাধারযন্াং নিশ্ুক্তং স্থলিতং বন্ধনং যস্ত সঃ 1১৯ 
রথেতি। রথানীকেন অবগাঢ় আক্রান্তঃ। বারণো হৃস্তী ॥৭০1 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতা চার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্থবাগীশ ভট্টাচার্য বির চিতায়াং মৃহাভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০। 

২৬ 

তখন অজু ছুইটা ক্ষুরপ্রদ্ধারা ইন্দ্রধ্বজতুদ্য গদাযুক্ত অন্বষ্ঠের উত্তোলিত 
বাহুদ্ধয় এবং অন্য একট! বাণদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন |৬৮। 

রাজা! তখন অন্বষ্ঠ নিহত হইয়া যন্ত্রত্থলিতবন্ধন উৎস্থষ্ট ইন্দ্রধবজের শ্টায় 
ভূতল নিনাদিত করিয়া পতিত হইলেন ॥৬৯॥ 

সেই সময়ে মেঘ যেমন সূর্যকে আবৃত করে, সেইরূপ শত শত রথারোহী, 
গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈম্তেরা আসিয়া! অজজনেকে আবৃত করিল দেখা 
গেল ॥৭০॥ 

মরন **একনবতিতমোহ্ধ্যায়: বঙ্গ বর্দ, “..ভ্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ বারানি। (১), 
ভোজানীকঞ্চ দুর্জয়মূ-_পি,''ভোজানীকঞ্চ দুত্তরম-_বা নি। 



পর্ববণি একাশিতিতমোহ্ধ্যায়ঃ| ৬৮১ 

বিদ্রতেঘপ্যনীকেষু বিধ্বস্তেযু সমন্ততঃ| 

প্রতগ্নং স্ববলং দৃষ্ট। পুত্রস্তে ভ্রোণমত্যগাঁৎ ॥৩॥ (বিশেষকম্) 
ত্বরন্নেকরথেনৈব সমেত্য দ্রোণমত্রবীৎ | 
গতঃ স পুরুষব্যাত্রঃ প্রমখ্যেমাং মহাচমুম্ ॥৪॥ 

অত্র বুদ্ধ্যা সমীক্ষম্ব কিং নু কার্ধযমনন্তরমূ। 

অজ্জনস্য বিঘাতায় দারুণেহম্মিন জনক্ষয়ে ॥৫॥ 

যথ। স পুরুষব্যাস্ো ন হন্যেত জয়দ্রথঃ | 
তথ! বিধৎম্ব ভদ্র তে ত্বং হি নঃ পরম। গতি; ॥৬। 

অসৌ ধনপ্তীয়াগিহি কোপমারুতচোদিতঃ | 
সেনাকক্ষং দহতি মে বহ্ছিঃ কক্ষমিবোজিত? ॥৭। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। কৌস্তেয়ে অঙ্ছনে। দায়াদে পুত্ে। সমস্ততো বিদ্রতেষু পলায়িতেমু। 

প্রভগ্নৎ বিশ্লিষ্ম্ স্ববলং নিজসৈগ্যম্, পুতে। ছু্োধনঃ ॥১এ। 
ত্বরন্নিতি। ত্বরন্ ত্বরমাণ: | পুরুষব্যান্ঃ অজ্ভবনঃ |8 

অজ্রেতি। সমীক্ষম্ব পধ্যাপো্চর, কাষ্যং কর্তব্যম্ ॥৫॥ 
যথেতি | হন্যেত অজ্জনেন। তে তব, ভদ্রং মঙ্গলমন্ত্র ॥৬। 

সপ্তয় বলিলেন--রাজা! তাহার পর অজুন জয়দ্রথকে বধ করিবার 

ইচ্ছায় দুর্ভে্চ দ্রোণসৈম্ত ও ভোজসৈন্ত ভেদ করিয়! প্রবেশ করিলে এবং 

অজু্ণ কাম্বেজরাজপুত্র স্থদক্ষিণকে ও বিক্রমশালী শ্রুতায়ুধকে বধ করিলে, 

আর সৈন্যের বিধ্বস্ত হইলে ও সকল দিকে পলায়ন করিলে, আপনার পুত্র 
(ছুষ্যোধন) আপন সেম্তদিগকে ভগ্ন দেখিয়া দ্রোণের নিকট গমন করি- 

লেন ॥১-_-৩। 

তিনি একরথেই সত্বর উপস্থিত হইয়া দ্রোণকে বলিলেন-_“আচার্ধ্য ! 
পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন এই বিশাল সেনা আলোড়ন করিয়া চলিয়৷ গিয়াছে ॥8। 

এখন আপনি আপন বুদ্ধিদ্বার] পর্য্যালোচন৷ করুন যে, এই দারুণ লোক- 
ক্ষয়ের সময়ে অজ্জুনকে বধ করিবার জন্য পরে কি কর্তব্য হইতে পারে ॥৫। 

যাহাতে অর্জুন সেই পুরুষস্রেষ্ঠ জয়দ্রথকে বধ করিতে ন! পারে, আপনি 
তাহা করুন। কেন না, আপনিই আমাদের পরম গতি। আপনার মঙ্গল 

হউক ॥৬| 

(৩) বিপ্রদ্রতেষনীকেু.'-প্রোণমভায়াং_পি বানি। (৪)."প্রমখোতাম্..'ব| নি। 
(৬)"""ন হন্যেত জয়দ্রথম__পি বা নি। (৭)...কক্ষমিবোদ্ধতঃ--পি, কক্ষমিবোখিত:- বা নি। 

৮৬ 



৬৮২ মহাভারতে দ্রোণ__- 

অতিক্রান্তে হি কৌন্তেয়ে তিত্বা সৈন্যং পরন্তপ !। 
জয়দ্রথস্য গোপ্তারঃ মংশয়ং পরমং গতাঁঃ ॥৮॥ 

স্থির বুদ্ধির্নরেন্্র।ণামাসীদ্ত্রহ্মবিদাং বর ! | 
নাতিক্রমিষ্যতি দ্রোণং জাতু জীবন্ ধনঞ্জয়ঃ ॥৯ 

যোহসৌ পার্থে। ব্যতিক্রান্তো মিষতন্তে মহাছ্যতে ! | 
সর্ববং হাগ্য(তুরং মন্যে নেদমস্তি বলং মম ॥১০। 

জানামি ত্বাং মহাঁভাগ! পাগুবানাং হিতে রতম্। 

তথ নৃহযামি চ ব্রহ্মন্! কার্ধ্যবতাং বিচিন্তয়ন্ ॥১১। 

যথাশক্তি চ তে ব্রহ্মন্! বর্তয়ে বৃতিমু্তমাম্ | 
গ্রীণামি চ যথাশক্তি তচ্চ ত্বং নাঁববুধ্যসে ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
অনাবিতি। কোপ এব মারুতো। বাধুস্তেন চোিতঃ প্রেরিতঃ| কঙ্গঃ শুদ্ষবনম্ ॥৭ 

অতীতি। গোণ্ারে রক্ষকাঃ, পরমং সংশয়ং গত জয়দ্রথরক্ষণে ॥৮। 
স্থিরেতি। কীরুশী বুদ্ধিরিত্যাহ নেতি। জাতু কদাচিৎ ॥৯| 

যইতি। মিষতঃ পশ্ততঃ। আতুরং ভয়গীড়িতমূ। নেদমিত্যাদি চ মন্তে ॥১০| 
জানামীতি। তথা তথাপি, মুহামি সৈনাপত্যে তব নিযোজনাদিত্যাণয়ঃ ॥১১। 

_ যথেতি। বর্ময়ে সম্পাদয়ামি, বৃত্তিং জীবিকাম্। নাববুধ্যসে ন ম্মরসি ॥১২| 

প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ষবন দগ্ধ করে, তেমন এই অজ্জুনরূপ অগ্নি কোপ- 

রূপ বায়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমার সৈশ্যরূপ শুষ্বন দগ্ধ করিতেছে ॥৭। 

শক্রসম্তাপক বীর ! অজ্জবন আপনার সৈন্য ভেদ করিয়া আপনাকে অতিক্রম 

করিলে, জয়দ্রথের রক্ষকেরা তাহার রক্ষাবিষয়ে অত্যন্তসংশয়াপন্ন হইয়াছেন ॥৮ 
বেদজ্ঞশ্রেন্ঠ! রাজগণের এইরূপ স্থির বুদ্ধি ছিল যে, অর্জুন জীবিত 

অবস্থায় কখনও দ্রোণকে অতিক্রম করিতে পারিবে না ॥৯। 

মহাতেজ! ! আপনার সমক্ষে এ অর্জন যে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, 
তাহাতে আমি মনে করি-__-আমার সমস্ত সৈম্তই যেন ভয়ে আকুল হইয়াছে 
এবং আমার এই সৈন্য যেন নাই ॥১০| 

মহাভাগ ব্রাহ্মণ! আমি জানি যে, আপনি পাগুবগণের হিতেই নিরত 
আছেন, তথাপি কার্্ের গুরুত্ব চিন্ত! করিয়া আমি মূঢ় হইয়াছি (মোহবশতঃ 
আপনাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছি) ॥১১॥ 

(১১)...ততো হামি '-নি। (১৯)--বরঘমন বৃতিমততমাম...নি। 
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অন্মান্ ন ত্বং সদ] ভক্তানিচ্ছস্তমিতবিক্রম !। 
পাণ্ডবান্ সততং গ্রীণাস্তম্মীকং বিপ্রিয়ে রতান্ ॥১৩॥ 
অন্মানেবোপজীবংস্তমম্মীকং বিপ্রিয়ে রতঃ | 

নহাহং ত্বাং বিজানামি মধুদিপ্ধমিব ক্ষুরম্ ॥১৪। 
নাদান্তচ্চেবরং মহাং ভবান্ পাগ্ডবনিগ্রহে | 

নাবারযিষ্যং গচ্ছন্তমহং সিন্ধুপতিং গৃহান্ ॥১৫। 

ময়! ত্বাশংসমানেন তৃতস্্াণমবুদ্ধিনা | 

আশ্বীসিতঃ সিদ্ধুপতির্মোহাদ্দভশ্চ ম্ৃত্যুবে ॥১৬। 
ঘমদংস্রীন্তরং প্রাপ্তো মুচ্যেতাপি হি মানব? | 

নাজ্জনস্ত বশং যাতে মুচ্যেতাজৌ জয়রথ; ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
অন্মানিতি। নেচ্ছগি আত্মীয়তয়া নাঙ্গীকরোষি। প্রীণাসি অনকুল)করণেন 1১৩। 

অন্মানিতি। মধুনা দিগ্ধং লিপ্তম। তাদুশক্ষুরলেহনেন রসনাচ্ছেদ ইব ভবত: সৈনাপত্যে 

বরণেন মে মহাননর্৫থ ইদানীং জাতঃ, অঙ্নপ্রবেশদানাদিতি ভাবঃ ॥১৪| 

নেতি। বরং বরমিবাঙ্গীকারম্। পাগ্তবানাং নিগ্রহে পরাজরবিধানবিষয়ে ॥১৫] 

মর়েতি। আশংসমানেন আশাবিষয়ীকুর্বতা। সিন্ধুপতিজরয়দ্থঃ 1১৬। 

যমেতি। যমন্ত দংট্রান্তরং দন্তশ্রেণ্যোরভাম্থরমূ ॥১৭। 

ত্রাঙ্মণ! আদি শক্তি অনুসারে আপনাকে উত্তম বৃত্তি দিয়া আসিতেছি 

এবং শক্তি অনুসারে আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকি? কিন্ত আপনি তাহা স্মরণ 

করেন না ॥১২। 

অমিতবিক্রম ! আমর! সর্বদাই আপনার প্রতি তক্তি করিয়৷ থাকি, অথ চ 
আপনি আমাদিগকে চান না, বরং সর্বদা আমাদের অপ্রিয়কার্য্যে নিরত 

পাগ্ডবগণকেই সন্তষ্ট করিয়া থাকেন ! ॥১৩| 
আর আপনি আমাদের আশ্রয়েই থাকিয়া আম।দেরই অপ্রিয়াচরণে নিরত 

আছেন। আমি মধুলিপ্ত ্ষুরের স্তায় আপনাকে চিনিতে পারি নাই ॥১৪॥ 
আপনি যদি পাগুবদিগকে নিগৃহীত করিবেন বলিয়া আমার নিকট 

অঙ্গীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি জয়দ্রথকে আপন ভবনে যাইতে 

নিষেধ করিতাঁম না ॥১৫॥ 

আমি নিব্বোধ; তাই আপনি জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন এই আশা করিয়। 

(১৫) মা দাস্চ্চেৎ..-বঙ্গ বর্দ। 



৬৮৪ মহাভারতে দ্রোণ_ 

স তথা কুরু শোণাশ্ব! যথা মুচ্যেত দৈ্ধবঃ। 
মম চার্তপ্রলাপানাং মা ভুধঃ পাহি সৈন্ধবমূ ॥১৮। 

দ্রোণ উবাচ। 
নাভ্যসুয়ামি তে বাক্যমস্বান্নীসি মে সমঃ। 
সত্যন্ত তে প্রবক্ষ্যামি তজ্জুষন্ব বিশাংপতে ! ॥১৯॥ 

সারথিপ্রবরঃ কৃষ্ণ? শীঘ্রাশ্চাস্ত হয়োভমাঃ। 
অল্পঞ্চ বিবরং কৃত্বা তুর্ণং যাতি ধনঞ্ীয়ুঃ ॥২০। 

কিং ন পণ্ঠসি বাণোৌথান্ ক্রোশমাত্রে কিরীটিনঃ। 
পশ্চাদ্রথন্ত পতিতান্ ক্ষিপ্তান্ শীত্রং হি গচ্ছতঃ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 

সইভি। হে শোণাশ্ব! রক্তবর্ণাশ্ব ছ্োণ1| সৈদ্ধবে। জয়ন্রথঃ ॥১৮। 

নেতি। জ্যন্ সেবন্ব শৃহ্বিত্যর্থ; ॥১৯। 

সারথীতি। শীগ্রাঃ শীপ্রগামিন:। যাতি তেন বিবরেণ ॥২০। 

অগ্জ্রণশ্ত শীগ্রযানে শিদশনমাহ কিমিতি। ক্ষিান্ মধ্লৈব। শীগ্রযানাদেব তানতি- 
্রান্ত ইতি ভাবঃ ॥২১। 

আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছি এবং মোহবশতঃ মৃত্যুর নিকট সমর্পণ 
করিয়াছি ॥১৬। 

মানুষ যমের দত্তের ভিতরে যাইয়াও মুক্ত হইতে পারে, কিন্ত জয়দ্রথ যুদ্ধে 
অঞ্জনের বশীভূত হইয়া মুক্ত হইতে পারিবেন না ॥১৭| 

অতএব আচার্য! আপনি সেইরূপ কাঁধ্য করুন, যাহাতে জয়রথ মুক্ত 
ইন। আমার আর্প্রলাপের উপরে ক্রুদ্ধ হইবেন না, জয়দ্রথকে রক্ষা 
করুন? ॥১৮। 

দ্রোণ বলিলেন_-নরনাথ! আমি তোমার বাক্যের দোষাঁবিষার করিব 
না। কেন না, তুমি আমার নিকট অশ্বথামার সমান। কিন্তু তোমার নিকট 
আমি সত্য বলিব, তুমি তাহ! শ্রবণ কর ।॥১৯॥ 

কৃষ্-_সারথিশ্রেষ্ঠ, উহার উত্তম অশ্বগুলিও অতিদ্রুতগামী; আবার 
অর্জনও অল্প ফাক্ করিয়৷ তাহ! দিয় দ্রুত যাইয়া থাকে ॥২০। 

ছুর্য্যোধন! দেখিতেছ না কি--দ্রতগামী অর্জনের রথের একক্রোশ 
পশ্চাতে আমার নিক্ষিপ্ত বাণ সকল পতিত রহিয়াছে ॥২১। 

৭০২ তি 
০ পি পপ শিস পীসপিসি শা শক শাক 

(২০) সারথিঃ প্রবরঃ কৃষ্:.. বানি। 
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ন চাহং শীস্রযাঁনেহগ্য সমর্থো বয়সান্থিত? | 

মেনামুখে চ পার্ধানীমেতদ্লমুপস্থিতম্ ॥২২। 

যুধিষ্টির্চ মে গ্রাহ্ো! মিষতাং সর্ববধন্থিনামৃ। 
এবং ময়। প্রতিজ্ঞাতং কষত্রমধ্যে মহাভূজ ! ॥২৩| 

ধনঞ্জয়েন চোৎস্থক্টো বর্ততে প্রমুখে মম | 
তম্মাদৃব্যহমুখং হিত্বা নাহং যোতম্ামি ফাল্তুনমূ ॥২৪॥ 
তুল্যাভিজনকন্মীণং শত্রমেকং সহায়বান্। 
গত্বা যোধয় ম৷ ভৈস্ত্ং ত্বং হাস্ত জগতঃ পতিঃ ॥২৫॥ 
রাজ! শুরঃ কৃতী দক্ষো৷ বৈরমুৎপাগ্ পাগুবৈঃ। 
বীরঃ স্বয়ং প্রধান্থাশু যত্র যাতো ধনগ্ীয়; ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

অথ ত্বং কথং তং নান্বগম ইত্যাহ নেতি। তথাপি কিং ন চেষ্টিতবানিত]াহ সেনেতি ॥২২। 

তথাপি জয়দ্রথরক্ষায়াঃ 'প্রাধান্তাত্তব গমনমেবোচিতমাসীদিত্যহ যুধীতি। মিমতাং 
পশ্ততাম্ ॥২৩| 

অপি চাহ ধনেতি। উৎস্ষ্ন্তাকে। যুপিষটির ইতাহবৃত্তিঃ। ফান্ভনমজ্দ্রনম্ ॥২৪। 
উপদিশতি তুল্যেতি। তুলো অডিজনকম্মণী বংখব্যাপারৌ যস্ত তম ॥২৫। 
রাজেতি। শুরো মানসিকবপলখান্, রুতী মর্বকর্মনিপুণত দক্ষো যুদ্ধে। বীরে। দৈহিক- 

বলবান্ ॥২৬॥ 

তা'র পর আমার বয়ম হইয়।ছে। সুতরাং এখন আর আমি দ্রতগমনে 

সমর্থ নহি। বিশেষতঃ এই পাগুবসৈম্ত আমাদের সৈম্ছের সম্মুখে উপস্থিত 

হইয়াছে ॥২২। 

তা"র পর আবার মহাবাহু! আমি ক্ষত্রিযগণের মধ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছিলাম যে, আমি সমস্ত ধনুর্ধরগণের সমক্ষে যুধিষ্টিরকে গ্রহণ 
করিব ॥২৩॥ 

অথ চ অজ্জুনত্যক্ত সেই যুধিষ্ঠির আমার সম্মুখেই রহিয়াছে। সুতরাং 
আমি বুাহমুখ পরিত্যাগ করিয়া! যাইয়া! অজ্জনের সহিত যুদ্ধ করিব ন| ॥২৪। 

এদিকে অর্জুনের ও তোমার সমান বংশ ও সমান কার্য এবং সে একাকী, 

তুমি সহায়সম্পন্ন। অতএব তুমি যাইয়া তাহ।র সহিত যুদ্ধ কর, ভয় করিও 
না। কারণ, তুমি এই জগতের রাজা ॥২৫॥ 

(২৪)... প্রমুখে নৃপ 1...বা নি। 



৬৮৬ মহাভারতে ভ্রোণ_, 
দুর্য্যোধন উবাচ। 

কথ ত্বামপ্যতিক্রান্তঃ সর্বশস্ত্রভূতাং বরমৃ। 

ধনঞ্জয়ো ময়! শক্য আচার্য্য ! প্রতিবারিতুম্ ॥২৭॥ 

অপি শক্যো রণে জেতুং বস্তহস্তঃ পুরন্দরঃ | 

নার্জুনঃ সমরে শক্যো জেতুং পরপুরঞ্ীয়ঃ ॥২৮॥ 

ঘেন ভোজশ্চ হান্দিক্যো ভবাংশ্চ ভ্রিদশোপমঃ। 
অন্ত্রপ্রতাপেন জিতৌ শ্রুতায়ুশ্চ নিবহিতঃ ॥২৯॥ 
সদক্ষিণশ্চ নিহত? দ চ রাজা শ্রুতায়ুধঃ | 
শ্রতায়ুশ্চাচ্যুতা যুশ্চ প্লেচ্ছাশ্চাবুতশো হতা; ॥৩০॥ 

তং কথং পাগুবং যুদ্ধে দহন্তমিব পাঁবকমৃ। 
প্রতিযোৎস্তামি ছুদ্ধর্ষং তন্মে শংসান্্রকোবিদ ! ॥৩১॥ (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
কথমিতি। প্রতিবারিতুং প্রতিবারয়িতুম্। ন শক্য এব তবাপ্যতিক্রমণাদিত্য।শয়ঃ 1২৭ 
অপীতি। বজ্হস্তঃ পুরন্দক্লোইপীতি সনধন্ধঃ ॥২৮। 

যেনেতি। ভোজে। ভোজবংশীরঃ, হার্দিক্যো হৃিকপুত্রঃ রুতবন্মা, ভ্রিদশোপমো 
দেবতুলযঃ। নিবহিতে। নিহতঃ। অধুতশে| বহ্ববুতসংখ্যাঃ । পাগুবমঞ্জুনমূ। শংম 

ক্রহি ॥২৯--৩১। 

তুমি__রাজা, মানসিকবলবান্, দৈহিকবলবান্ সমস্ত কার্যে নিপুণ, যুদ্ধেও 
নিপুণ এবং পাগুবগণের সহিত শত্রুতা উৎপাদন করিয়াছ। স্থৃতরাং অর্জন 

যেখানে গিয়াছে, তুমি নিজে সত্বর সেইখানে যাও? ॥২৬। 

দুর্য্যেধন বলিলেন-_“আচার্ধ্য! আপনি সমস্ত শস্ধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এ 
অবস্থায় আপনাকেও যে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সে অর্জনকে আমি কি 

প্রকারে বারণ করিতে সমর্থ হইব ?॥২৭॥ 
যুদ্ধে বজ্রপাঁণি ইন্দ্রকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু বিপক্ষনগরবিজয়ী 

অজ্জনকে ঘুদ্ধে জয় করিতে পার! যায় না ॥২৮। 

অন্ত্রবিচক্ষণ আচার্য্য ! যে অঞ্জন অস্ত্রের প্রতাপে ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মাকে 
ও দেবতুল্য আপনাকে জয় করিয়াছে; শ্রুতায়ুকে বিনাশ করিয়াছে এবং 

সুদদক্ষিণ, সেই রাজা। শ্রতায়ুধ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুকে, আর অযুত অযুত শ্েচ্ছকে 

(২৭)*'সর্শস্ত্ভৃতাং বর:.*পি। (২৮)-""পরপুরপ্য়!-পি। (৩১)-"'দুর্র্ং তমহং 

শস্্রকোবিদ ।- বা"'ছুদদর্ষং চাক্ষ তন্মম সত্ম !-_নি। 
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ক্ষমঞ্েম্ন্াসে যুদ্ধং মম তেনাগয শাধি মামৃ। 
পরবানম্মি ভবতঃ প্রেষ্যবদ্রক্ষ মে যশ? ॥৩২॥ 

দ্রোণ উবাচ । 
সত্যং বদসি কৌরব্য ! ছুরাধর্ষো ধনগ্য়ঃ | 
অহস্ত তৎ করিষ্যামি যখৈনং প্রসহ্ষ্যসি ॥৩৩| 
অস্তুতঞ্চাগ্ পশ্বান্ত লোকে সর্ববধনুদ্ধরাঃ | 

বিষভ্তং ত্বয়ি কোন্তেয়ং বাস্থদেবস্ত পশ্মাতঃ ॥৩৪। 
এষ তে কবচ: রাঁজন্। তথা বর।মি কাঞ্চনম্। 
যথ। সর্বাণি নাস্ত্াণি প্রহরিষ্ন্তি তে রণে ॥৩৫। 
যদি ত্বাং সাহ্রস্থরাঃ সযক্ষোরগরাক্ষন।ঃ | 

যোধয়্তি ত্রয়ো লোকাঃ সনরা নান্তি তে ভয়ম্ ॥৩৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
ক্ষমমিতি। ক্ষমমুচিতম্। শাধি তদযুদ্ধপ্রকারমুপদিশ। পরবান্ পরাদীনঃ ।৩২ 
সতামিতি। প্রসহিষ্তসি প্রসহিযামে যোদ্ধ,ং শক্ষ্যসি ॥৩৩| 
অদ্ভুতমিতি। অদ্ভুতং স্ধাভিভাবিত্বাদিত্যাশয়ঃ। বিষং যুদ্ধে মিলিতয্ ॥৩৪। 
এয ইতি। কা্চনস্য স্বর্ণন্যেদমিতি কার্চনম্। ইদমর্থে অণ্। তে গাত্রম্ ॥৩৫। 

সংহার করিয়াছে, অগ্নির হ্যায় দাহকারী সেই ছ্দ্ধর্ধ অর্জনের সহিত আমি কি 
প্রকারে যুদ্ধ করিব, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥২৯__৩১। 

আচার্য্য! আপনি আজ দেই অর্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ যদি সঙ্গত 
বলিয়া মনে করেন, তবে আমাকে তাহার প্রণালী উপদেশ দিন, আমি ভৃত্যের 
ম্যায় আপনার অধীন হইলাম; আমার যশ রক্ষা করুন” ॥৩২॥ 

দ্রোণ বলিলেন--“কৌরবনন্দন ! সত্য বলিয়াছ__অঙ্জবন ছুদ্ধর্ই বটে। 
কিন্ত আমি সেইরূপ করিব, যাহাতে তুমি অজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ 
হইবে ॥৩৩ 

কৃষ্ণের সমক্ষে অর্জন তোমার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছেন, এই অস্ুত 
ব্যাপার আজ জগতের সমস্ত ধন্ুদ্ধর দর্শন করুন ॥৩৪॥ 

রাজা! এই আমি তোমার গাত্রে স্বর্ণময় কবচ সেইভাবে বন্ধন করিয়া 
দিতেছি, যাহাতে যুদ্ধে সমস্ত অস্ত্র তোমার গাত্রে আঘাত করিতে পারিবে 
না ॥৩৫॥ 
সস আস 58 ৯৯১০০০ স্পা পপ লিপি পাশাপাশি শাশীটিশি 

(৩২) ক্ষমঞ্চ মন্যসে দ্ধ মম তেনাগ্চ সংযুগে--বঙ্গ বর্ধ। (৩৫) -যথা ন বাণা নাস্াণি 
""পিবানি। 
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ন রুষো ন চ কৌন্তেয়ো ন চান্যঃ শস্তৃদ্রণে। 

শরানর্পয়িতুং কশ্চিৎ কবচে তব শক্ষ্যতি ॥৩৭ 

সত্বং কবচমাস্থায় কুদ্ধম্ত রণেই্জনম্। 

ত্বরমাণঃ স্বয়ং যাহি ন ত্বাসৌ প্রসহিষ্যাতি ॥৩৮॥ 

সঞ্জয় উবাচ । 

এবমুক্তাা ত্বরন্ দ্রোণঃ স্পৃষ্টযান্তো বন্ধ ভাম্বরমূ। 

আববন্ধাভ্ুততমং জপন্ মন্ত্রং যথাবিধি ॥৩৯| 

রণে তম্মিন্ স্থমহতি বিজয়ায় স্তথৃতস্য তে। 

বিসিম্মাপয়িদুর্লেকান্ বিদ্যায়! ব্রহ্মবিভ্তমঃ ॥৪০। (যুখ্মকম্) 

দ্রোণ উবাচ। 

করোতু স্বস্তি তে ব্রহ্মা স্বস্তি চাপি দ্বিজাতয়ঃ। 

মরীস্পাশ্চ যে শ্রেষ্টান্তে তৃত্যং স্বস্তি ভারত !॥8১॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদীতি। নরৈঃ সহেতি ননরাঃ। যদীতক্তে স্খাগীতি গ্রতোতবাম্ ॥৩৬। 

নেতি। অপর়িতৃং গ্রবেশফ্িতুং কবচং ভেত্তমিত্যর্থ; ॥৩৭| 

সইতি। আস্থায় পরিধাঘ়। তথা ত্বাম্॥৩৮| 

এবমিতি। অন্ত: স্পষ্ট] আচমা, ভাঙ্বরমুজ্জলম্। স্তন্ত দুর্ষেযাধনগ্ত। বিপিম্মাপনিযু- 

বিম্মাপযিতুমিচ্ছূ', বিদ্যা মন প্রণেন, ব্রহ্মবিভতমো বেদজ্ঞশ্রেষ্টঃ ॥৩৯__৪০। 

করোত্বিতি। স্বপ্তি মঙ্গলমূ। সরীহ্প| নাগাঃ, স্বস্তি কুর্বত্তথিতি শেষ; 1৪১ 

দেবতা, অনুর, যক্ষ, রাক্ষন, নাগ এবং মনুষ্যের সহিত ত্রিতুবনও যদি 

তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তথাপি তোমার কোন ভয় নাই ॥৩৬| 

কৃষ্ণ, অজুনি, কিংবা অন্ত কোন অস্ত্রধারীই যুদ্ধে অস্ত্রদ্ধারা তোমার এই 
কবচ ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥৩৭॥ 

তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া সত্বর নিজেই আজ যুদ্ধে ক্রুদ্ধ অর্জুনের নিকট 
যাও; সে তোমাকে হা করিতে পারিবে না” ॥৩৮॥ 

সপ্তয় বলিলেন__'মহারাজ! এইরূপ বলিয়। বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ দ্রোণ আপন 
বিষ্ভার গুণে লোকের বিস্ময় জন্মইবাঁর ইচ্ছায় সত্বর আচমন করিয়া যথা- 
বিধানে মন্ত্রজপ করতঃ সেই বিশাল যুদ্ধে আপনার পুত্রের জয়লাভের জন্য 
উজ্জল ও অত্যাশ্চরধ্য স্বর্ণকবচ তাহার গাত্রে বন্ধন করিয়া দিলেন ॥৩৯-_৪০॥ 

(৩১-নরা যাস্তি সংক্ষাম্_পি। (৩০)ন ত্বাসৌ বিষহিষ্তি_পিবানি। 
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যযাতিরহুষশ্চৈব ধুদ্ধুমারে! ভগীরথঃ। 
তুভ্যং রাজর্ধয়ঃ সর্বে স্বস্তি কুর্বস্ত নিত্যশঃ ॥৪২। 

স্বস্তি তেহস্তবেকপাদেভ্যে বহুপাদেভ্য এব চ। 

স্বস্তযস্বপাদকেভ্যোহ্থ নিত্যং তব মহারণে ॥৪৩| 

স্বাহা! স্বধা শচী চেব স্বস্তি কুর্বস্ত তে সদা । 
লক্ষীরকুন্ধতী চৈব কুরুতাং স্বস্তি তেহনঘ ! ॥88॥ 
অসিতো৷ দেবলশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্তথাঙ্গিরাঃ | 
বশিষ্ঠঃ কশ্যপশ্চৈব স্বস্তি কুরবস্ত তে নৃপ ! ॥8৫। 
ধাতা বিধাতা লোকেশে! দ্িশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ | 
স্বস্তি তেই প্রয়চ্ছন্ত কাণ্ডিকেযস্ঠ ষগ্মখঃ ॥৪৬| 

ভারতকৌমুদী 
য্যাতিরিতি। তুভামিতি “নম: স্বপ্তি” ইত্যাদিনা চতুখী ॥৪২। 

স্ব্তীতি। একপাঁদেভাঃ কিন্নরবিশেষেভা:, বছুপাদেভ্যো গঞ্জাদিভ্যঃ। অপাদকেডে।। 

মীনাদি ভা: ॥৪৩। 
স্বাহেতি। হে অনঘ। নিষ্পাপ! গ্ত্যর্থমিদং সন্বোধনমূ ॥88| 

অদ্িত ইতি । অসিতে। নাম মুনিবিশেষঃ 19৫1 

তৎপরে দ্রেণ বলিলেন-_-“ভরতনন্দন ! ব্রহ্ম! তোমার মঙ্গল করুণ, 

ব্রাহ্মণের তোমার মঙ্গল করুন এবং যে সকল শ্রেষ্ঠ নাগ আছেন, তাহারাও 

তোমার মঙ্গল বিধান করুন ॥৪১॥ 

যযাতি, নহুষ, ধুস্কুমার ও ভগীরথপ্রভৃতি রাজধিরা! সকলে সর্বদা তোমার 
মঙ্গল করুন ॥৪২॥ 

মহাযুদ্ধে একপাদ, বহুপাদ ও পাদশূন্য প্রাণিগণ হইতে সর্বদা তোমার 

মঙ্গল হউক ॥9৩॥ 

নিষ্পাপ রাজা ! স্বাহা, স্বধ! ও শচীদেবী সর্বদা তোমার মঙ্গল করুন 

এবং লক্ষ্মী ও অরুদ্ধতীদেবী তোমার মঙ্গল সম্পাদন করুন ॥88॥ 

রাজা! অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ তোমার 

মঙ্গল করুন ॥৪৫॥ 

জগৎপতি ধাত! ও বিধাতা! এবং দিক্ সকল দিকৃপালগণ ও ষড়ানন কান্তিক 
আজ তোমাকে মঙ্গল রি করুন ॥৪৬॥ 
৮৮ 

রী 

শর চে শত সপ ল্য ী। লগ: সপ 

(৪৩.. নি বা নি 

৮৭ 
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বিবন্বান্ ভগবান্ স্বস্তি করোতু তৰ সর্ব্বতঃ | 
দিগ্গজাশ্চৈব চত্বারঃ ক্ষিতিশ্চ গগনং গ্রহাঃ॥8৭॥ 
অবস্তাদ্ধরণীং যোইসৌ৷ সদা ধারয়তে নৃপ !। 
স শেষঃ পন্নগ্রেষ্ঠঃ স্বস্তি তৃভ্যং প্রয়চ্ছতু ॥৪৮ 
গান্ধারে ! যুধি বিক্রম্য নিজিতাঃ স্বরসভমাঠ। 
পুরা বৃত্রেণ দৈত্যেন ভিন্নদেহাঃ সহত্রশঃ ॥৪৯॥ 
হততেজৌোবলাঃ সর্বে তদা সেন্দ্া দিবৌকস্ঠ। 
রহ্মাণং শরণং জগ বতরাপ্তীতা মহান্থরাৎ॥৫০| 

দেবা উচুঃ। 

প্রমন্দিতাঁনাং বৃত্রেণ দেবানাং দেবসতম !। 
গতির্ভব স্থরশ্রেষ্ঠ ! ত্রাহি নো মহতো ভয়াৎ ॥৫১। 

ভারতকৌমুদী 
ধাতেতি। লোকেশ ইতি ধাতবিধাত্রোধিশেষবং ব্র্গ 1: পূর্বমু্ত বাং ॥৪৬। 

বিবস্বামিতি। বিবস্বান্ সধ্যঃ। চহারঃ-_এরাবতবামনাঞ্জনসার্বভৌমাঃ ॥3৭ 
অধস্তাদ্দিতি। শেষঃ অনন্তঃ, “ণেযোইনস্ঃ” ইত্যমরঃ 0৪৮| 

অথাষ্টাদশভিঃ শ্লোকৈঃ ককচপ্রাপ্ীতিহাসমাহ গাদ্ধার ইতি। গান্ধার্ঘযা অপত্যমিতি 

গান্ধারি:। বাহ্বাদিত্বাদিনি সন্বোধনম্। ভিন্নদেহ] বিদীর্ণগান্জাঃ ॥৪৯| 
ইতেতি। হতানি তেছজগাংসি উংদাহা বলানি শক্তয়শ্চ যেযাং তে। দিবৌকসো 

দেবাং ॥৫০॥ 

প্রেতি। বুত্রেণ তদাখ্োনাস্থরেণ। নঃ অক্মান্ ॥৫১। 

ভগবান্ সূর্য্য, চারিট! দিগগজ, পৃথিবী, আকাশ ও অপর গ্রহগণ তোমার 
সকল দিকে মঙ্গল করুন ॥৪৭॥ 

রাজ! এ যিনি সর্ধবদা নিম্নদিকে থাকিয়! পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন, 
সেই নাগশ্রেষ্ঠ অনন্ত তোমাকে মঙ্গল দান করুন ॥৪৮। 

গান্ধারীনন্দন ! পূর্ব্বকালে বৃত্রান্থুর যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়। দেবতাদের 
দেহ বিদারণ পূর্বক সহত্র সহজ দেবতাকে পরাজয় করে ॥৪৯ 

বৃত্রান্থুর তেজ ও বল বিনষ্ট করিলে, তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সকলে 
মহানুর বৃত্রের ভয়ে যাইয়া ব্রন্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥৫০। 

এবং দেবতারা বলিলেন--দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনি বৃত্রাস্থরনিগীড়িত দেবগণের 
আশ্রয় হউন, স্বরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন ॥& ১ 

চে 
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অথ পার্থ স্থিতং বিষণ শক্রাদীংশ্চ স্থরোভমান্। 

প্রাহ তথ্যমিদং বাক্যং বিষগরান্ স্থরপততমান্ ॥৫২। 

রক্ষ্যা মে মততং দেবা সহেন্দ্রাঃ সদ্বিজাতয়ঃ | 

তুষ্ট স্ছুর্ধরং তেজো যেন বৃত্রো বিশিম্মিতঃ ॥৫৩| 
তুষ্্া পুর! তপস্তপ্ত। বর্ষাযুতশতং তদ1। 

রৃত্রে। বিনিম্মিতে। দেবা; ! প্রাপ্যানুজ্ঞং মহেশ্বরাৎ। 
স তন্তৈব প্রসাঁদাদৈ হন্যাদ্দেবরিপুর্ববলী ॥৫৪॥ 
নীগত্ব। শঙ্করস্থানং ভগবান্ দৃশ্যতে হরঃ। 
দুষ্ট জেয্থ বৃত্রং তং ক্ষিগ্রং গচ্ছত মন্দরম্ ॥৫৫॥ 
যত্রান্তে তপসাং যোনির্দক্ষষজ্ঞবিনাশনঃ | 
পিনাকী সর্বভৃতেশো ভগনেত্রণিপাতিনঃ ॥৫৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

অথেতি। প্রাহ ব্রহ্ষ। ব্রবীতি ম্ম। স্থরেষু সত্তমান্ বিজ্ঞতমানিত্যপুনরুক্তিঃ ॥৫২। 

রঙগ্যা ইতি। তষ্টঃ ততষটনাযঃ প্র্াপতেঃ। যেন তেজসা ॥৫৩| 

তষ্টেতি। তন মহেশ্বরস্তৈব, হন্যাৎ শত্রনিতি শেষঃ| যট্পাদোইয়ং শ্লোক; 1৫৪| 

নেতি। জেঙ্থ যুয়ং হুরা্গ্রহাদিত্যাশয়ঃ | মনারং গিরিম্ ॥৫৫| 

ঘত্রেতি। ভগন্ত তদাখ্যস্ত দেবস্য নেত্রনিপাতনো ॥ক্ষধজ্ঞ এব ভূতৈর্নেতোৎপাটকঃ ॥৫৬|, 

তৎপরে ত্রন্ধা পার্থস্থিত বিফুকে এবং বিষগ্নবিজ্ঞতম ইন্্প্রভৃতি দেবশ্েষ্ট- 

গণকে এই সত্য কথা বলিলেন-॥৫২॥ 

“দেবগণ ! ইন্দ্র ও ব্রাহ্ষণগণের সহিত দেবগণকে সর্বদাই আমার রক্ষা 

করা উচিত। সে যাহা হউক, ত্ষ্টা প্রজাপতির তেজ অভিদুদ্ধর্, যাহাদ্বার! 

বৃত্রাস্থর উৎপাদিত হইয়াছিল ॥৫৩॥ 

দেবগণ ! পূর্বকালে তষ্টা প্রজাপতি দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়া মহাদেবের 

অনুমতি পাইয়| বৃত্রাস্রকে উৎপাদন করেন। সেই বলবান্ ও দেবশক্র 

বৃত্রান্ুর মহাঁদেবেরই অনুগ্রহে শত্রসংহারে সমর্থ হইয়া থাকে 1৫8। 

অতএব তোমরা মহ।দেবের নিকট ন! যাইয়া! তাহাকে দেখিতে পাইবে না, 

কিন্তু তাহাকে দেখিয়া পেই বৃত্রান্ুরকে জয় করিতে পারিবে। স্থতরাং 

তোমর৷ সত্বর মন্দরপব্ধতে গমন কর ॥৫৫॥ 

যে স্থানে তপস্যার আধার, দক্ষষজ্ঞবিনাশক, পিনাকধনুদ্ধীরী, সর্বহূতের 
অধীন্বর এবং ভগদেবের নয়নোতপাটক মহাদেব রহিয়াছেন' ॥৫৬॥ 

সপে পপ শিস শ-শশাশী শি শািশ শশা শট শা শী শন এ সী পপ শি পি কী শট আন শিস 

(৫২)..প্রাহ পথ্যমিদং বাক্যম্...নি। 
এপাশ 



৬৯২ মহাভারতে দ্রোণ- 

তে গত্বা মহিতা৷ দেবা ব্রহ্মণ! সহ মন্দরমৃ। 

অপশ্যংস্তেজসাং রাশিং সূর্্যকো টিসমপ্রভম্ ॥৫৭ 
সোহত্রবীৎ স্বাগতং দেব] ব্রত কিং করবাণ্যহম্। 

অমোঘং দর্শনং মহ্থাং কাঁমপ্রাপ্তিরতোহস্ত বঃ ॥৫৮| 

এবমুক্তাস্ত তে সর্বে প্রত্যুুন্তং দিবৌকসঃ। 
তেজো হৃতং নো বৃত্রেণ গতির্ভব দিবৌকসাম্ ॥৫৯॥ 

ূ্তীরীক্ষস্ব নো দেব! প্রহারৈর্জর্জরীকৃতাঃ। 
শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ মম গতির্ভব মহেশ্বর ! ॥৬০॥ 

শর্ব উবাঁচ। 

বিদিতং মে যথা দেবা; ! কৃত্যেয়ং স্থমহাবলা। 

তব স্তেজোভবা ঘেরা ছুনিবার্ধ্যা কৃতাত্মতিঃ ॥৬১। 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। সহিতা মিলিতাঃ। তেজমাং রাশিং মহেশ্বরমূ্ ॥৫৭| 
সইতি। মহাং মম, কাম্যত ইতি কামোহভীষ্ট; পদার্থন্তম্ত প্রাপ্তি: ॥৫৮| 

এবমিতি। দিবৌকসো দ্েবাঃ। নঃ অন্মাকম্ গতিরুপায়ঃ ॥৫৯| 
মুর্তীরিতি। মুর্তাঃ শরীরাণি, শঃ অম্মাকম্। শরএমশ্রয়ম্॥৬০। 
বিদিতমিতি। কৃত্যা অভিচারদ্বেবত৷ তদ্রপেতার্থঃ, ইয়ং বৃত্রান্থরাত্মিকা 1৬১। 

তখন দেবতার মিলিত হইয়া ব্রহ্মার সহিত মন্দরপর্বতে যাইয়া তেজের 

রাশি ও কোটিসূর্য্ের তুল্য দীপ্থিশালী মহাদেবকে দর্শন করিলেন ॥৫৭। 

পরে মহাদেব বলিলেন-_-দেবগণ ! তোমাদের শুভাগমন ত? আমি 

তোমাদের কি করিব বল; আমার দর্শন অব্যর্থ; অতএব তোমাদের অভীষ্ট- 

লাভ হউক' ॥৫৮॥ 

মহাদেব এইরূপ বলিলে, তাহাকে দেবতার! সকলে বলিলেন_-দেব ! 

বৃত্রাম্থর আমাদের তেজ হরণ করিয়াছে। সুতরাং আপনি দেবতাদের গতি 

হউন ॥৫৯। 

দেব! দর্শন করুন- বৃত্রান্থরের প্রহারে আমাদের শরীর জর্জরীভৃত 

হইয়াছে। অতএব আমর আপনার শরণাপন্ন হইয়াঁছি, মহেশ্বর! আপনি 

আমাদের গতি হউন? ॥৬০| 

মহাদেব বলিলেন-_দেবগণ | আমার জান। আছে যে, অতিমহাবল ও 

(৫৯).."হতৌজসাং নো বৃত্রেণ..'নি। 



পর্বরণি একা শীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৬৯৩ 

অবশ্বাস্ত ময়! কার্য্যং সাং সর্ববদিবৌকসাম্। 
মমেদং গাত্রজং শক্র ! কবচং গৃহা ভাম্বরমূ। 

বধানানেন মন্ত্রেণ মীনসেন স্রেশ্বর ! ॥৬২॥ 

দ্রোণ উবাচ। 
ইত্যুক্ত। বরদঃ প্রাদাঘ্ম তমমন্ত্রমে চ। 
স তেন বর্ণ! গণ; প্রায়াদ্বত্রচমূং প্রতি ॥৬৩| 
নানাবিধৈশ্চ শস্ক্রোঘৈঃ পাত্যমানৈর্মহারণে। 
ন সন্ধিঃ শক্যতে ভেভ্, বর্ধাবন্ধস্ত তস্য তু। 
তিতে। জঘান সমরে বুত্রং দেখপতিঃ স্বয়ম্ ॥৬৪॥ 

তঞ্চ মন্ত্রময়ং বন্ধং বন চাঙ্গিরসে দদৌ | 
অঙ্গিরাঃ প্রাহ পুত্রস্ মন্ত্জ্ঞন্ত বৃহস্পতেঃ ॥৬৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

অবগমিতি। সাং সাহায/ম। মানসেন মনসাবিষ্কতেন। যট্পাদেই্রং গ্ে!ক: ৬২! 
ইতীতি। বরদে। ম্হ|দেবং | স ইন্্রঃ গুপ্তে। রক্ষিত: ॥৬৩। 

নানেতি। পাত্যমানৈবৃত্বেণ। মন্ধিং মংযোগঃ। মটপাদোহর, শ্লোক: 1৬৪। 

তশিতি। বদ্ধং বদ্ধনমূ। দূদৌ দেবপতিরিত্যুবৃতি: 1৬৫1 

ভয়ঙ্কর প্রকৃতি বৃত্রাম্থর অভিচারদেবতার তুল্য, তুষ্ট প্রজাপতির ভেজে উৎপন্ন 

হইয়াছে এবং মহাবীরগণেরও- ছুনিবারণীয় ॥৬১॥ 
অতএব আমি অবশ্যই সমস্ত দেবতার সাহায্য করিব। সুতরাং দেবরাজ 

ইন্দ্র! তুমি আমার এই গাত্রজাত উজ্জল কবচ গ্রহণ করিয়া এই ম|নসিক 

নন্রে ইহা আপন গান্রে বন্ধন কর ।৬২। 
দ্রোণ বলিলেন-_এই কথ! বলিয়া বরদাঁতা মহাদেব সেই কবচ ও তাহার 

মন্ত্র ইন্দ্রকে দান করিলেন; ইন্দ্র মেই কবচদ্বারা রক্ষিত হইয়া বত্রাস্থরের 

মৈন্ের দিকে গমন করিলেন ॥৬৩। 

তখন বৃত্রাস্থুর মহাযুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়াও হীন্দ্ের সেই 
বদ্ধ কবচের সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট করিতে পারিল না। তদনন্তর স্বয়ং দেবরাজ 

যুদ্ধে বৃত্রীস্থরকে বধ করিলেন ॥৬৪। 
পরে ইন্দ্র সেই কবচ ও তাহার মান্ত্রিক বন্ধন অঙ্গিরকে দান করেন, অঙ্গিরা 

আবার মন্ত্রজ্ঞ আপন পুত্র বৃহস্পতিকে বলেন ॥৬৫। 



রৃহস্পতিরথোবাচ অগ্নিবেশ্ঠা যু ধীমতে। 

অগ্িবেশ্ঠে। মম প্রাদাত্েন বরামি বন্ম তে। 

তবাগ্য দেহরক্ষার্থং মন্ত্রেণ নৃূপসভম ! ॥৬৬॥ 

সপ্জয় উবাচ। 

এবমুভ্ত। ততো! ভ্রোণস্তব পুন্রং মহাছ্যুতিমূ। 

পুনরেৰ বচঃ প্রাহ শনৈরাচার্য্যপুক্গবঃ ॥৬৭। 

র্সূত্রেণ বরামি কবচং তব পাঁথিব ! | 

হিরণ্যগর্ভেণ যথা বদ্ং বিষ্োঃ পুরা রণে ॥৬৮॥ 

ঘথ| চ ব্রহ্মণ! বদ্ধং সংগ্রামে তারকা ময়ে | 

শক্রম্ত কবচং দিব্যং তথ। বরীম্যহং তব ॥৬৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

বৃহল্পতিরিতি। মম দ্রোণস্ত শিশ্বত্বাং। ষট্পাদোহয়ং ফলো কঃ।৬৬। 

এবমিতি। পুত্রং ছূর্্যোধনম্। বচো বক্ষ্যমাণমূ। -প্রাহ ত্রবীতি সম 1৬৭ 

ব্রন্দেতি। তরদ্ধস্ত্রেণ ব্রঙ্গণা স্থচিতগ্রকারেণ। হিরণ্যগরভেণ ব্রন্মণ| ॥৬৮| 

যথেতি। তারকস্ত তদাখ্যস্যাস্থরস্ত আময়ঃ পীড়নং যন্মিন্ তাদৃশে সংগ্রামে 1৬৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১_৯॥ আতুরমনবস্থিতম্।১*--১১। নাববুধ্যসে ন ক্মরসি ।১২। নেচ্ছপি 

নাঙ্গরুধ্যসে ॥১৩-৪৪| তে ত্বাম্॥৪৫-_-৪৬| চত্বার ইরাবণবামনাগ্ননসার্বভৌমাঃ ॥৪৭-৫৩। 

অনুজ্ঞাং বরম্ 8৫8 হ্তদন্মহ্থতি ॥৫৫_-৬০। ব্র্সত্রেণ ব্রদ্নণ| স্থচিতেনোপদেশেন 1১৯-৭51 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্ীয়ে ভারতভাবদীপে একা শীতিতমোহ্ধ্যায়; ॥৮১| 

তৎপরে বৃহস্পতি আবার বুদ্ধিমান্ অগ্রিবেশ্যমুনির নিকট প্রকাশ করেন 

এবং অগ্নিবেশ্ঠমুনি আমাকে দান করেন। রাজশ্রেষ্ট ছুর্য্যোধন! আমি আজ 

তোমার দেহরক্ষার জন্য সেই মন্ত্রে তোমার দেহে সেই কবচ বন্ধন করিয়া 

দিতেছি' ॥৬৬॥ 

সপ্তয় বলিলেন_-“মহারাজ! আচার্ধ্যত্রেষ্ঠ দ্রোণ এইরূপ বলিয়া পুনরায় 

আপনার পুত্র মহাঁতেজা ছূর্য্যোধনকে ধীরে ধীরে এই কথ! বলিলেন-1৬৭॥ 

'রাজা ! পূর্বকালে ব্রহ্মা যেমন বিষুর শরীরে কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, 

আমিও আঁজ সেইরপ ব্রক্মার আবিষ্কৃত প্রকারে তোমার শরীরে কবচ বন্ধন 

করিয়। দিতেছি ॥৬৮। 

(১৭)...তব পুত্রং মহাছ্যাতিঃ...পি। (৬৯)."শক্রম্য কবচং রাজন্!."'বর্ধ। 



গর্ববণি একাশীতিতমোধ্ধ্যায়ঃ | ৬৯ 

বদ্ধ তু কবচং তস্য মন্ত্রেণ বিধিপূর্ব্বকমূ। 

প্রেষয়ামীন রাঁজা নং যুদ্ধায় মহতে বিজ; ॥৭০॥ 

স সন্নদ্ধো মহাবাহুরাচার্য্েণ মহাত্বনা। 

রথানাঞ্চ সহত্রেণ ত্রিগর্তানাং প্রহারিণাথ্ ॥৭১॥ 
তথা দত্তিসহজ্রেণ মতানাঁং বীর্ধ্যশালিনাম্। 

অশ্বানাং নিযুতেনৈব তথান্তৈশ্চ মহারথৈঃ ॥৭২| 
বৃতঃ প্রায়াম্মহাবাহুরজ্জুনস্য রথং প্রতি । 

নানাবাদিত্রঘোষেণ যথা বৈরোচনিস্তথা ॥৭৩॥ (বিশেধকম্) 
ততঃ শব্দো মহানাসীৎ সৈন্যানাং তব ভারত! । 
অগাধং প্রস্থিতং দৃষ্টা। সমুদ্রমিব কৌরবম্ ॥৭$| 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয়দ্রথবধে ছুর্য্যৌধনস্য কবচবন্ধে একা শীতিতমেহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
বঙ্ছেতি। রাজানং ছ্ষ্যোধনম্। দ্বিজো! দ্রোণঃ ॥৭০| 

সইতি। সন্নদ্ধঃ কবচবন্ধনেন সজ্জিত: । মততানাং বীধ্যখালিনাধিত্যনঘোর স্টীত্যেক- 

দেখেনান্বয় আর্বত্বাৎ অশ্বানামিতানেন সন্বন্ধো বা। বৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ। বৈরোচ- 

নিবলিঃ ॥৭১--৭৩| 

তত ইতি। শব হর্কোলাহলঃ। অগাধং সমুদ্রমিব কৌরবং প্রস্থিতং দৃষ্টে ত্যয়ঃ ॥৭8। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতা চার্বা-্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্ধ্যবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি জয়দ্রথবধে একাশীতিতমোহ্ধায়ঃ ॥০॥ 

রাজ! ব্রহ্ম! যেমন তারকাস্থরের যুদ্ধে ইন্দ্রের গাত্রে দিব্য কবচ বন্ধন 
করিয়া দিয়ছিলেন, আমিও সেইরূপ তোমার গাত্রে দিব্য কবচ বন্ধন করিয়া 
দিলাম? ॥৬৯॥ 

দ্রোণাচাধ্য যথাবিধানে মন্ত্রদধার ছুর্য্যোধনের গাত্রে কবচ বন্ধন করিয়া 

তাহাকে মহাযুদ্ধে প্রেরণ করিলেন ॥৭০॥ 
মহাত্বা দ্রোণাচার্ধ্য মহাবাহু ছূর্যযোধনকে সঙ্জিত করিয়! দিলেন। পরে 

প্রহারনিপুণ ত্রিগর্তদেশীয় সহত্র রী, মত্ত ও বলবান্ সহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব 
এবং অন্ত বহুতর মহারথগণে পরিবেষ্টিত হইয়! মহাবাহু ছুর্য্যোধন নানা বাস্ত- 
ধ্বনির সহিভ বলির ন্যায় অঙ্জুনের রথের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৭১-৭৩॥ 

দি দ্ধিনবতিতমোহধ্যায় বন্ধ বর্ধ, “-*চতুর্নবতিতমোহধ্যায়” বা রানি। 



দ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ। 
€ 
গত 

সপ্তীয় উবাঁচ। 

প্রবিউয়োর্মহারাজ ! পার্ঘবাঞ্জেয়য়ো রণে। 
দুর্য্যোধনে প্রয়াত চ পৃষ্ঠতঃ পুরুষর্ষতে ॥১ 
জবেনাভ্যদ্রেবন্ দ্রোং মহত নিষ্বনেন চ। 

পাগুবাঃ সৌঁমকৈঃ সার্দং ততো৷ যুদ্ধমবর্তত ॥২॥ (যুগ্নকম্) 
তদ্যুদ্ধমভবভীব্রং তুমুলং লোমহ্র্ষণমূ। 

কুরূণাং পাগুবাশাঞ্চ বুহস্ত পুরতোহূতম্ ॥৩। 

রাজন! কদাচিন্নাম্মাতিরূং তাদৃঙ ন চ শ্রুতমূ। 
যাদু মধ্যগতে সূর্য্য যুদ্ধমাসীদিশাংপতে !॥8| 

ভারতকৌমুদী 
প্রেতি। পার্থবাষ্চেরয়োরজ্জনকৃষ্ণয়োঃ | পৃষ্ঠতন্তয়োরেব । জবেন- বেগেন 1১-২। 

তদদিতি। ব্যহত দ্রোণরচিতন্ত, পুরত; অগ্রত:॥৩। 
রাঙছিতি। মধ্যগতে ঠাস হে রা ংপতে ! নরনাথ ? | 

তরতনন্দন ! তাহার পর অগাধ সমুদ্রে যায় ুর্যযোধনকে প্রস্থান করিতে 
দেখিয়া আপনার সৈন্তগণের মধ্যে বিশাল আনন্বকোলাহল হইল" ॥৭৪॥ 

শসার ০9 

সঞ্জয় বলিলেন_-মহারাজ! অর্জুন ও কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবেশ করিলে এবং 
পুরুষস্রেষ্ঠ ছুর্য্যোধন তাহাদের পিছনে চলিলে, পাগুবেরা সোমকগণের সহিত 
মিলিত হইয়া মহাকোলাহলের সহিত বেগে দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন। 
তাহার পর যুদ্ধ লাগিয়। গেল ॥১-_২॥ 

দ্রোণরচিত ব্যুহের সম্মুখে কৌরব ও পাগুবগণের সেই যুদ্ধ তীব্র, তুমুল, 
লোমহর্ষণ ও অষ্ভতরূপে হইতে লাগিল ॥৩| 

নরনাথ রাজা! সূর্য আকাশের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইলে, যেরূপ যুদ্ধ 
হইয়াছিল, সেরপ যুদ্ধ আমরা কখনও দেখি নাই বা নিও নাই।! 9 

(১""জিফুবাফেঘয়ো রণে-"প্রয়াতে তু শি। 



দ্বাশীতিতমো হধ্যায়ঃ | ৬৯৭ 

ধৃষটছ্যনমুখাঃ পার্থ! বুঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ । 
দ্রোণস্ত সৈন্ং তে সর্বে শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৫। 
বয়ং দ্রোণং পুরস্কৃত্য সর্বশস্ত্রভৃতাঁং বরমৃ। 

পার্ধতপ্রযুখান্ পার্থানভ্যবর্ধাম সায়কৈঃ ॥৬| 
মহামেঘাবিবোদীণো মিশ্রবাতৌ হিমাত্যয়ে। 
সেনাগ্রে প্রচকাশেতে রুচিরে রথডূষিতে ॥৭॥ 

সমেত্য তু মহাসেনে চক্রতুর্ব্রেগমুত্তমমূ। 
জাহ্ুবীধঘমুনে নগ্ঘো প্রারৃধীবোন্ধণোদকে ॥৮॥ 
নানাশস্ত্রপুরোবাতো দিপাশ্বরথনংৰৃতঃ | 

গদাবিছ্যুন্মহারৌদ্রঃ সংগ্রামজলদে মহান্ ॥৯। 
ভারদ্বাজানিলোদ্ধতঃ শরধারাসহঅবান্। 

অভ্যবর্ষনাহারৌ দ্রঃ পাণুসেনা গ্রিমুদ্ধতগ্ ॥১০॥ (যুগ্নকম্) 

ভারতকৌমুদী 
ৃষ্টেতি। বুঢং বাহরূপেন স্গিবেশিতম্ অনীকৎ টৈন্যং যৈস্তে ॥৫॥ 
বয়মিতি। পার্ধত প্রমুখান্ ধৃষটছুষ্ গ্রভৃতীন্, পার্থান্ পাগবযোধান্ ॥৬| 

মহেতি। উনীণোঁগগনে আবিষ্তৌ। সেনাগ্রে সৈন্াগ্রদয়ম্॥৭| 
সমেতোতি। প্রাবৃষি বর্ষাকালে, উণমুন্মত্তমুদকং যয়োন্তে 1৮ 

নানেতি। অস্ত্র দিপাশ্বরথসত্বৃত ইতুযুপমারাঃ সাধকং রূপকম্ চ বাধকমিতি সর্বত্র 

উপমিতসমাস এব কার্ধ্যঃ| তেন চ নানাশস্বং পুরোবাতঃ অগ্রবর্তী বাযুরিব যন্ত স: গদা 

বিদ্যা যস্তয সঃ, সংগ্রামে জলদ ইব সঃ। অত্র সংগ্রামপদং তংকারিসৈম্তপরম্।-ভারদ্বাজো 

ৃষ্হ্যন প্রভৃতি পাও্বপক্ষীয় সেই যোদ্ধারা সকলে আপন সৈম্তগণকে ব্যৃহ- 
রূপে সমিবেশিত করিয়া ভ্রোণসৈন্যের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৫॥ 

আমরাও সর্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে অগ্রবস্তী করিয়! -ধৃ্ট্ প্রভৃতি 
পগুবপক্ষের উপরে বাণবৃষ্টি করিতে থাকিলাম ॥৬॥ 

তৎকালে- শীতকাল অতীত হইলে আকাশে আবিভূতি বায়ুযুক্ত দুইটা! 
মহামেঘের ন্যায় সুন্দর ও রথভূষিত সেই সেনাগ্র ছুইটা প্রকাশ পাইতে 
লাগিল ॥৭॥ 

বর্যাকালে উন্বণজলা গঙ্গা ও যমুনানদীর হ্যায় সেই বিশাল সেনা ছুইটা 
সম্মিলিত হইয়া (প্রবেশ ও বারণ করিবার জন্ত) গুরুতর বেগ করিতে 
লাগিল ॥৮॥ 

৮৮ 



৬৯৮ মহাভারতে দ্োণ--- 

সমুদ্রমিব ঘর্মান্তে বিবান্ ঘোরো মহাঁনিলঃ। 
ব্যক্ষোভয়দশীকানি পাগুবানাং দ্বিজোভমঃ ॥১১। 
তেহপি সর্ধপ্রযত্রেন দ্রোণমেব সমাদ্রবন্। 

বিভিৎসন্তে! মহাসেতুং বার্য্যোঘাঁ; প্রবল! ইব ॥১২। 
বারয়ামাস তান্ দ্রোণো জলৌঘানচলো যথা । 
পাগুবান্ সমরে তুদ্ধান্ পাঞ্চালাংশ্চ সকেকয়ান্ ॥১৩| 
তথা পরেহাঁপ রাজানঃ পরিবৃত্য সমন্ততঃ | 
মহাবলা রণে শুরা; পাঞ্চালানন্ববারয়ন্ ॥১৪। 
ততো রণে নরব্যা সঃ পার্ধতঃ পাগডবৈঃ সহ। 
'জঘাশাসকৃদৃদ্রেণং বিভিৎ্স্ুররিবাহিনীম্ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
দ্রোণঃ অনিল ইব তেন উদ্ধতঃ সধণণিভঃ। রৌদ্রো ভীষ্বশীত্রশ্চিতি ন পুনরুভিদো: | 
পাঙুমেনা! অগ্নিরিবেতি তম্ ॥৯-__১০। 

সমূদ্রমিতি। ঘর্ধান্তে গ্রাঙ্মাবদানে, বিবান্ বিশেষেণ গচ্ছন্। বাধাতোঃ শন্তঙি 
রূপমূ্ ॥১১। 

তইতি। তে পাণুব| অপি। বিভিংসন্থো ভেতত মিক্ছন্তঃ ॥১২। 
বারয়েতি। জলম্ত ওঘান্ প্রবাহান্, অচল; পর্বত: ১৩ 

তথেতি। রাজানঃ কৌরবপক্ষীয়াঃ। শুরা যুদ্ধনিপুণাঃ 1১৪ ূ 

 হস্তী, অশ্ব ও রথসমদ্ধিত, মহাভীষণ, মহাতীব্র ও বিশাল মেঘতুল্য কৌরব- 
ৈন্য অগ্নির ন্যায় উদ্ধত পাগুবসৈন্যের উপরে নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে 
লাগিল। তখন অগ্রবর্তী বায়ুর তুল্য বহুবিধ অস্ত্র চলিতে থাকিল, বিদ্যুতের 
সায় গদা প্রকাশ পাইতে লাগিল, সহস্র সহস্র বাণধারা পতিত হইতে থাঁকিল 
এবং বায়ুর হ্যায় দ্রোণা চার্য্য তাহ! চ।লাইতে থাকিলেন ॥৯-_-১০। 

ক্রমে গ্রীষ্মাবসানে ভীবণ মহাবায়ু বহিত হইতে থাকিয়া যেমন অমুদ্রকে 
বিহ্ষুন্ করে, সেইরূপ দ্রোণ পাগবসৈন্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া! তুলিলেন ॥১১। 

তখন প্রবল জলপ্রবাহ যেমন মহাসেতু ভেদ করিবার জন্য ধাবিত হয়, 
সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্তেরাও সর্বপ্রযত্ধে দ্রোণের দিকেই ধাবিত হইল ।১২। 

তৎকালে পর্বত যেমন জলপ্রবাহসমূহকে বারণ করে, সেইরূপ ভ্রোণও 
যুদ্ধে সেই ক্রুদ্ধ পাগুব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥১৩| 

এবং মহাবল ও বীর অন্য রাজারাও সকল দিকে পরিবেষ্টন করিয়! যছ্ধে 
পাঞ্চালগণকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥১৪॥ 



পর্ব্বণি দ্যশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৯৯ 

যখৈব শরবর্ধাণি দ্রোণো বর্ষতি পার্ষতে | 
তখৈব শরবর্ষাণি ধৃ্ছ্যুন্নোহপ্যবর্ধত ॥১৬। 
স নিস্্িশপুরোবাতঃ শক্তিপ্রামপ্তি সংরৃতঃ | 
জ্যাবিছ্যচ্চাপসংহ্থাদে। ধৃষ্টছ্যুন্নবলাহকঃ ॥১৭| 
শরধারাশ্াবর্ষাগি ব্যস্থজৎ সর্ববতো দিশমৃ। 

নিশ্বন্ রথবরা শ্বৌঘান্ প্লাবয়[মাঁস বাহিনীম্ ॥১৮॥ (যুগ্রকম্) 
যং বমাচ্ছচ্ছরৈর্জোণঃ পাপুবানাং রথব্রজমৃ। 
ততস্ততঃ শরৈর্রণমপাকর্ষত পার্ষতঃ ॥১৯॥ 

তথ! তু যতমানস্ত দ্রোণস্ত যুধি ভারত ! | 

ধটছ্যু্বং সমাসাগ্ ত্রিধা সৈন্যমভিগ্ভত ॥২০। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। পার্ধতে ধৃ্টছায়ঃ। সংজঘান আজঘান। বিভিতস্থৃভেত্ত মিচ্ছুঃ /১৫। 
যথেতি। বর্যতি করোতি ম্মেত্যর্থঃ। অবর্ত দ্রোণে অবর্দকরোং ডি 

মইতি। অগ্রাপি পক্তিপ্রসষ্টিসংতৃত ইত্যন্ত ধৃষ্টছায়ে সম্তবাদলাহকে চাসস্তবাং পূর্ব- 
বছুপমিতস্মাস এব কর্ধব্যঃ। তথ| চ শিপ্ষিংশঃ কপাণঃ পুরোবাত ইব যন্য সঃ জ্যা 

ধন্প্তণে| বিছ্াধিব যন্য সঃ, চাপস্ত সাহাদ্টঙ্কারে। নির্ধের ইব যন্ত সঃ, ধৃষ্টহায়ো৷ বলাহকো 
মেঘ ইব স£। শরধার। অশ্মবর্াণি পাষাণবৃষ্টর ইব তানি। সর্ধতে| দিশং ব্যাপ্য। প্রাবয়- 
মাস প্রাবিতামিধ মদ্দিতাং চকার, বাহিনীং কৌরবসেনান্ 1১৭--১৮। 

যগিতি। আছ্ছদপীড়রৎ। রগ!নাং ব্র্দং সমুহম। অপাকর্ণত সবারঘৎ 1১৯। 

তদনন্তর ধুষ্্য্ন পাগুবগণের সহিত মিলিত হইয়া শক্রসৈন্ত ভেদ করিবার 
ইচ্ছ! করিয়া যুদ্ধে বার বার দ্রোণকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ 

জ্রোণ ধুষ্টছ্যয়ের উপরে যেভাবে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ধৃষ্্যন্নও 
মেইভাবেই দ্রেণের উপরে বাঁণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥১৬। 

শত, প্রাস ও খষ্টিসমন্ধিত ধৃষ্টঘ্যয় মেঘের ন্ায় সকল দিক্ ব্যাপিয়া 
পাষাণবৃষ্টির ন্যায় শরধারা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং প্রধান রধী ও অশ্ব- 
সমূহকে সংহার করতঃ কৌরবসেন।কে প্লাবিত করিয়! ফেলিলেন। তৎকালে 
তাহার তরবারিও অগ্রবর্তী বায়ুর ন্যায় চলিতেছিল, ধন্থুর গুণ বিদ্যুতের ন্যায় 
প্রকাশ পাইতেছিল এবং মেঘনির্ঘোষের নায় ধনুষ্টস্কার হইতেছিল ॥১৭--১৮। 

তখন দ্রোণ বাণদ্বার পাগুবপক্ষের যে যে রথসমূৃহকে গীড়ন করিতে 
লাগিলেন, ধৃষ্টত্যন্নও বাণদার! সেই সেই স্থান হইতেই দ্ররোণকে আকর্ষণ 
করিয়া আনিতে থাকিলেন ॥১৯॥ 



পাপা 

৭০০ মহাভারতে দ্রোণ_ 
ভোজমেকেহভ্যবর্তন্ত জলদন্ধং তথাপরে | 

পাগুবৈর্ন্যমানাশ্চ দ্রোণমেবাঁপরে যধুঃ ॥২১। 
সংঘট্টয়তি সৈন্যানি দ্রোণস্ত রথিনাং বরঃ | 
ব্যধমচ্চাপি তান্যস্ত ধৃউছ্যুন্নো মহারথঃ ॥২২। 
ধার্তরা্্ীস্ত্িধা ভূত। বধ্যন্তে পাঙুন্থগীয়ৈঃ। 
অগোপাঃ পশবোহ্রণ্যে বুভিঃ শ্বাপদৈরিব ॥২৩| 
কালঃ সংগ্রতে লোকান্ ধৃষ্টদ্যুন্নেন মোহিতান্। 

সংগ্রামে তুমুলে তন্মিমিতি সংমেনিরে জনাঃ ॥২৪।॥ 

ভারতকৌ মুদী 
তথেতি। সংহৃতীকর্ত,ং যতমানস্তাপি দ্রোণস্ত সৈহমিতি সন্ধঃ ॥২৭| 

ভোজমিতি। ভোজং ভোজবংশীয়ং কৃতবন্দাণম্, একে কৌরবসৈন্াঃ ॥২১। 
সমিতি । সংঘট্টগ্ৃতি সংযোজয়তি স্ম। ব্যধমন্তাড়নেন বায্কেষয়ৎ ॥২২। 

ধার্তেতি। খার্তরাষ্টাঃ কৌরবসৈনিকাঃ। অগোপাঃ পালকরহিতাঃ ॥২৩৬ 
কাল ইতি। সংখেনিরে অনবরতসংহারদর্শনাধিতাশয়ঃ ২৪] 

ভরতনন্দন! দ্রোণ যুদ্ধে আপন সৈম্যগণকে সেইভাবে সংহত রাখিতে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেও কৌরবসৈন্ত ধৃষ্টত্যয়ের প্রতাপে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া 
গেল ॥২০। 

পাঁগুবের। বধ করিতে লাঁগিলে, কৌরবসৈন্যের মধ্যে একদল কৃতবন্দার 

আশ্রয় লইল, অপর দল জলসন্ধের শরণ।পন্ন হইল এবং অন্য দল দ্রেণের 
আশ্রয়ে গমন করিল ॥২১॥ 

তখন রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ কৌরবসৈন্যদিগকে একবার সম্মিলিত করেন, আবার 

মহারথ ধুষ্টছ্যন্ন তাহাদিগকে নিশ্রিষ্ট করিয়া ফেলেন (এইরূপ চলিতে 

ল।গিল) ॥২২॥ 

এইভাবে কৌরবসৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল? তখন বনমধ্যে 
বহুতর হিংস্র জন্ত যেমন পণুপালশুন্য পশুদিগকে বধ করে, সেইরূপ পাব ও 
স্প্লয়েরা কৌরবসৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥২৩। 

সেই সময়ে সমস্ত লৌক এইরূপ মনে করিতে লাগিল যে, এই তুমুল যুদ্ধে 
ৃষ্টঘ্যয় কৌরবসৈন্ত দিগকে মোহিত করিতেছেন, আর কাল তাহাদিগকে গ্রাস 
করিতেছে ॥২৪। 

(২৪) কাল: সংগ্রসতে যোধান্...পি, কালন্ত গ্রপতো৷ যোধান্...বা, কাল: ন্ম গ্রসতে 
যোধান্.''নি। 



পর্বরি দ্যশীতিতমো হধ্যায়ঃ | ৭০১ 

কুনৃপস্ত যথা রাষ্ট্র ঢুভিক্ষব্যাধিতম্করৈঃ। 
দ্রাব্যতে তদ্বদীপন্না পাগুবৈস্তব বাহিনী ॥২৫॥ 
অর্করশ্মিবিমিশ্রেষু শস্ত্রেযু কবচেষু চ। 
চক্ষংষি প্রত্যহন্তত্ত সৈন্যেন রজমা তথা ॥২৬। 
ব্রিধাভৃতেষু সৈন্যেঘু বধ্যমানেষু পাঁগুবৈঃ। 
অমধিতস্ততো দ্রোণঃ পাঞ্চালান্ ব্যধমচ্ছরৈঃ ॥২৭। 
সবদতস্তান্যনীকানি নিস্বতশ্চাপি সায়কৈ£ | 
বভৃব রূপং দ্রোণস্ত কালাগ্নেরিব দীপ্যত? ॥২৮। 

রথং নাঁগং হয়ঞ্চাপি পত্ভিনঞ্চ বিশাংপতে ! | 

একৈকেনেষুণা সংখ্যে নিবিভেদ মহারথ; ॥২৯। 

ভারতকৌমুদী 

কুহৃপন্তেতি। রাষ্টরং রাজ/ম্। দ্রাব্যতে উপদ্রবাস্পদীক্রির়তে, আপনর। বিপন্ন] ॥২৫। 

একেতি। সৈন্মেন সৈন্ঠোত্তোলিতেন, রজসা ধুলা ॥২৬। 
ভ্রিধেতি। অমধিতঃ ভ্রুদ্ধ:। ব্যধ্মং ব্যনাশয়ং ॥২৭| 

মুদত ইতি। মুদতো! মর্দিৃতত অনীকানি পাণুবসৈন্যানি ॥২৮। 

রখখিতি। রথং রখিনমূ। নাগং গজম্ হয়মস্্ম। মহারথে| দ্রে।ণঃ ।২৪॥ 

মহারাজ! ক্রমে কুরাজার রাজ্য যেমন ঢুিক্ষ, রোগ ও চৌরপগ্রভৃতি- 
ঘার। বিধ্বস্ত হয়, সেইরূপ আপনার সৈন্ত পাগুবগণদ্রা বিধ্বস্ত হইতে 
ল।গিল ॥২৫॥ 

তৎকালে তৃর্ধ্যকিরণযুক্ত অস্ত্র ও কবচের উপরে পতিত হয়া লোকের 
চক্কু প্রতিহত হইতে থাকিল এবং সৈম্তগণোত্তোলিত ধুলিতেও প্রতিহত হইতে 
ল।গিল ॥২৬॥ 

কৌরবসৈন্ত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে এবং পাণ্তবেরা তাহাদিগকে 
বধ করিতে লাগিলে, দ্রেণ ক্রুদ্ধ হইয়৷ বাঁণদ্বারা পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিতে 
লাগিলেন ॥২৭| 

দ্রোণ বাণদ্বার৷ সেই সৈন্যগণকে মর্দন ও সংহার করিতে লাগিলে, তাহার 
মৃন্তি তখন প্রজলিত কালাগ্নির স্তায় হইয়া পড়িল ॥২৮। 

শরনাথ! মহারথ ভ্রোণ এক একট। বাণদ্বার! যুদ্ধে এক এক জন রথী ও 
পদাতিকে এবং এক একটা হস্তী ও অশ্বকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥২৯।॥ 

(২৯)., পতিনশ্য বিদাত খানি। 



৭০২ মহাভারতে দ্রোণ_ 

পাঁগুবানান্ত সৈন্যেষু নাস্তি কশ্চিৎ স ভারত !। 

দধার যো রণে বাণান্ দ্রোণচাপচ্যুতান্ প্রভো ! ॥৩০॥ 

তৎ পচ্যমানমর্কেণ দ্রোণমায়কতাপিতমৃ। 

বত্রাম পাণডবং সৈন্যং তত্র তত্ব ভারত ! ॥৩১| 
তখৈৰ পার্ধতেনাপি কাল্যমানং বলং তব। 
অভবৎ সর্ধবতে৷ দীপ্তং শুক্কং বনমিবাগ্নিনা ॥৩২॥ 

বধ্যমানেধু সৈন্যেষু দ্রোণপার্ষতসায়কৈঃ। 
ত্যন্ত। প্রাণান্ পরং শক্ত যুধ্যন্তে সর্ববতোমুখাঃ ॥৩৩| 
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ঘুধ্যতাঁং পুরুষর্ষভ ! | 
নাঁসীৎ কশ্চিন্মহারাজ ! যৌহত্যাক্ষীৎ সংঘুগং ভয়াৎ ॥৩৪। 

ভীমসেনন্ত কৌন্তেয়ং সৌদর্ধ্যাঃ পর্য্যবারয়ন্। 
বিবিংখতিশ্চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ মহ।রথ? ॥৩৫॥ 

_.. ভারতকৌমুদী 
পাগুবানামিতি। নাস্তীত্যতীতসামীপ্যে বর্তমান! । স তাদৃশঃ ॥৩০| 

তদিতি। পচ্যমানং দহৃমানম্। বন্রাম কর্তব্যবিমূঢত্বাং 0৩১ 
তথেতি। পাধতেন ধৃষ্ছায়েন, কাল্যমানং মন্দাযানম্। দীপ্তং সন্তপ্ঠং জপিত্চ ৩২] 

বদ্যেতি। তাক্ত। ত্যাগোগ্ঠম কৃত্ধা। সর্বতোমুখ! উভয়পক্ষসৈনিকাঃ ॥৩৩। 
ভাবকান।গিতি। যুধ্যতাং ঘুধামানানাম। স্ংযুগং রণস্থলম্ ॥৩৪। 

ভরতনণ্দন রাজা! পাগুবসৈন্যমধ্যে সেপ্রকার কোন যোদ্ধা ছিল না, 

যেযুদ্ধে দ্রোণকান্মুকনির্গত বাণ ধারণ করিতে পাঁরিত ॥৩০। 
ভরতনন্দন! তখন পাগুবসৈন্টের! হর্য্ের ক্িরণে দগ্ধ এবং ব্রণের বাণে 

সন্তািত হইয়া সেই সেই স্থানে ঘুরিতে লাগিল ॥৩১। 
সেইরূপই ধুষ্টদ্যন্নও গীড়ন করিতে থাকিলে, অগ্নিকর্তৃক দহামান শু বনের 

শ্কায় আপনার সৈম্যও সকল দিকেই সন্তপ্ত হইতে থাকিল ॥৩২॥ 

ড্রোগ ও ধুষ্টদ্যুয়ের বাণে উভয়পক্ষের সৈম্তই নিহত হইতে থ|কিলে, 
তাহ।রা প্রাণত্য।গের উদ্ঘম করিয়৷ শক্তি অনুসারে দকল দিকে যুদ্ধ করিতে 

লাগিল ॥৩৩ 

পুরুষস্রেষ্ঠ মহারাজ! আপনার পক্ষের ব| বিপক্ষের যুধ্যমান সৈম্যগণের 

মধ্যে এমন কেহ ছিল না) যে-_ভয়ে রণস্থল ত্যগ করিয়াছিল ॥৩৪॥ 

_. (৩৯-বভ্রাথ পার্যতং সৈম্ঘম্..বা নি। (৩৩) বাধ্যমানেষু সৈন্বেযু--বা নি,..ুধ্্ে 

স্র্গলিগ্বঃ-নি। 



পর্ববণি দ্যশীতিতমো হধ্যায়ঃ | ৭০৩ 

বিন্দানুবিন্দাবাবান্ত্যো ক্ষেমধূত্তিশ্চ বীর্যবান্। 
্রয়াণাং তব পুত্রাণাং ত্রয় এবা নুযায়িনঃ ॥৩৬॥ 

বাহলীকরাজন্তেজন্বী কুলপুত্রো। মহা রথ? । 

সহসেনঃ সহামাত্যে। দ্রৌপদেয়ানবারয়ৎ ॥৩৭॥ 
শৈব্যো। গোবাসনে। রাজ! যৌধৈর্ঘশশতাবরৈঃ। 
কাশ্যস্তাভিভূবঃ পুত্রং পরাক্রীন্তমবারয়ৎ ॥৩৮॥ 

অজাতশক্রং কৌন্তেয়ং ভ্বলন্তমিব পাবকমৃ। 
মদ্রাণামীখ্বরঃ শল্যে। রাজ। রাজানমারূণোৎ 0৩ ॥ 

ভারতকৌমুদী 

ভীমেতি। কৌন্তেঘমিতি ভীমসেনাস্তরব্যাবৃতার্থম। সোদয্যাঃ সহোধরাঃ ॥৩৫। 

বিন্দেতি। আবঙ্ধ্যো অবস্তিদেশীয়ৌ। পুত্রাণামুক্তানাম্। অন্যায়িন আমন্ ॥৩৬। 

বাহদীকেতি। কুলপুত্রঃ সন্বশজাতঃ। ত্ৌৌপদেরান্ দ্রৌগদ্যাঃ পুতান্ ৩৭ 
শৈব্া ইতি। শৈব্য: শিবিদেশীরঃ | দশ শতানি অবরাণি নানাণি যেষাং তৈ১ ॥৩৮| 

অজাতেতি। অজাতখক্রং যুধিষ্টিরম। আবৃণোহ শরজালেনেতি শেষ; ॥৩৯| 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রবিষ্টয়েরিতি ॥১--৬॥ হিমাত্যরে শিখিবে ॥৭--১৭॥ প্রাবয়ামাস বিদ্রাবি তবান্ ॥১৮। 

অপাকর্ষত ব্যাবস্ঠিতবান্ ॥১৯--২১॥ সংঘট্টরতি সম্মেলয়তি ॥২২--৩৭॥ কাশ্যশ্ত কাঁশি- 

রাঙ্গস্য ॥৩৮-_৫১। 

ইতি দ্রোণপর্ণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাশীতিতমোহপ্যার়ঃং ॥৮২। 

ক্রমে বিবিংশতি, চিত্রমেন ও মহা'রথ বিকর্ণ এই তিন সহোদর কুন্তীনন্দন 
ভীমসেনকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩৫। 

অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্থুবিন্দ এবং বলবান্ ক্ষেমধুন্তি ইহারা তিন জন 
আপনার উক্ত তিন পুত্রের অনুগামী হইলেন ॥৩৬। 

তেজন্বী, সদ্বশজাত ও মহারথ বাহুলীকরাজ সৈন্য ও অমাত্যগণের সহিত 

মিলিত হইয়। দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৩৭ 
শিবিদেশীয় গোবাসনরাজ! নৃানকল্পে দশ শত যোদ্ধার সহিত সম্মিলিত 

হইয়া পরাক্রমশালী কাশীরাজ অভিষ্থুর পুত্রকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ॥৩৮। 

মদ্রীধিপতি শল্যরাঁজ৷ শরজলদ্বার। প্রজ্ছলিত অগ্নির ন্যায় আগত কুন্তীনন্দন 

রাজা যুধিষ্টিরকে আবৃত করিলেন ॥৩৯॥ 



৭০৪ মহাভারতে 0 

ছুঃশাসনস্তবস্থ।প্য স্বমনীকমমর্ষণঃ। 

সাত্যকিং প্রযযৌ কুদ্ধ; শূরো৷ রখবরং যুধি ॥৪০| 

স্বকেনাহ্মনীকেন সন্নদ্ধঃ কবচারৃতঃ। 

চতুঃশতৈর্মহ্ঘা সৈশ্চেকিতানমবারয়মূ ॥8১ 
শকুনিস্ত সহানীকো মাত্রীপুত্রমবারযৎ | 
গান্ধারকৈঃ সণ্তশতৈশ্চাপশকজ্যসিপাণিভিঃ ॥৪২॥ 

বিন্দানুবিন্নীবাবন্তযে! বিরাটং মৎস্মাচ্ছতামৃ । 
প্রাণাবস্ত্য্ত1 মহেঘাসৌ মিদ্রা্থেভ্যুথতায়ুবো ॥৪৩। 
শিখপগ্ডিনং যাঁজ্জসেনিং রুন্ধীনমপরাজিতমৃ। 
বাহলীকঃ প্রতিসংঘভঃ পরাক্রান্তমবারয়ৎ ॥88॥ 

ভারতকৌমুদী 
দুঃখাসন ইতি। অনীকং সৈন্তমূ। অমূর্যব্ঃ অসহিষু্ ॥8০। 

স্বকেনেতি। স্বকেন স্বকীয়েন, অহং সন্গয়ত মন্নদ্ধঃ সজ্জিত: | যুধামানস্তাপি মঞ্তষ্ত 

সর্বযদ্ধবৃত্রান্তজ্ঞানন্ত ব]াসদ ত্তবর প্রভাবাধিতি ম্মর্তব্যম্ ॥৪১। 

শকুনিরিতি। মাত্রীপুন্্ং নকুলং সহদেবঞ্চ, দ্বয়োরপি বক্ষ্যমাণত্বাৎ |৪২| 

বিন্দেতি। মংস্তং মংস্যরাজমূ, আচ্ছতামগীড়যতাম্। ত্যক্তা ত্যাগোগ্ভমং কৃত] 1৪৩। 

শিখণ্ডিনমিতি। যজ্ঞসেনন্ত দ্রপদগ্তাপতামিতি যাজ্ঞসেনিস্তম্, রুদ্ধানং মাম |89| 
৮ 

অসহিষু ও বীর ছুঃশাসন কুদ্ধ হইয়া আপন সৈম্তগণকে সঙ্গে রাখিয়া যুদ্ধ 
রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকির দিকে গমন করিলেন ॥৪০॥ 

আমি (সঞ্জয়) যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ও কবচাবৃত হইয়া! স্বকীয় সৈন্য ও চারি- 

শত মহাধনুর্ধর লইয়া! চেকিতানকে বারণ করিতে লাগিলাম ॥৪১। 

শকুনি কৌরবসৈন্য এবং ধনু, শক্তি ও অসিধারী সপ্তশত গান্ধারসৈন্টের 
সহিত মিলিত হইয়| নকুল ও সহদেবকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৪২। 

মিত্র ছুর্যে ধনের জন্য অস্ত্রধারী ও মহাধনুর্ধর অবস্তিদেশীয় বিন্দ ৫ 
অনুবিন্দ প্রাণত্যাগের উদ্ধম করিয়া মংস্তরাজ বিরাটকে গীড়ন করিতে 

লাগিলেন ॥৪৩॥ 

দ্রুপদনন্দন অপরাজিত শিখণ্ডী উপস্থিত হইয়। পথরোধ করিতেছিলেন, 

তখন বাহলীক বিশেষ যত্ববান্ হইয়া সেই পরাক্রমশালীকে বারণ করিতে 
থাকিলেন ॥88॥ 

(৪২)...মা্রীপুত্রাববারয়ৎ.''নি। 



পরবর্ধণি 

গিট ০৪ শলঃ শল্যশ্চ রর ॥৫০॥ 

ঘ/শীতিতনোঠিধ71য়ঃ । 2৫ 

ধউছ্যঞ্চ পাঞ্চাল্যং ক্রুরৈঃ সার্দং প্রভদ্রকৈঃ | 
আবন্তযঃ সহ সৌবীরৈঃ ুদধূপমবারযৎ 8৫॥ 
ঘটোৎকচং তথা শুরং রাক্ষসং ক্রুরকম্মিণমূ। 
অলায়ুধোহদ্রবত্ত,ং কুদ্ধমায়ান্ত মাহবে ॥৪৬। 
অলন্ভুষং রাক্ষসেন্দ্রং কুত্তিভোজো! মহারথঃ | 

সৈন্যেন মহতা যুক্ত? কুদ্ধরূপমবারয়ৎ ॥৪৭॥ 
সৈষ্ধবঃ পুষ্ঠতস্্াসীৎ সর্ববসৈন্তস্ত ভারত ! | 
রক্ষিত পরমেষ্বাসৈঃ কৃপপ্রভৃতিতী রখৈঃ ॥৪৮। 
তন্তাস্তাং চক্ররক্ষৌ ছে সৈন্ধবস্ বৃহতমৌ | 
দ্রোণিদক্ষিণতো রাজন্! সৃতপুত্রশ্চ বামতঃ ॥৪৯। 
ৃষ্ঠগোপাশ্চ তস্তাঁসন্ সৌমদভিপুরোগমাঃ | 

পরিরানোনিরী 

ষ্টেতি। আবস্ত্যো বিন্দান্ুবিন্দাভ্যামপরঃ কশ্চিদ্বীরঃ ॥৪৫। 

ঘটোৎ্কচমিতি। ক্রুরং নিটুরং কর্দান্তান্তীতি তম্। আহবে যুদ্ধে ॥৪৬| 

অলম্বুষমিতি। অপরমিমং রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥৪৭॥ 

সৈদ্ধব ইতি। সৈম্ধবঃ সিদ্ধুরাজো জয়দ্রথঃ| পরমেত্াসৈর্মহাধন্থদ্ধরৈঃ 1৪৮ 

তশ্যেতি॥ বুহত্বমৌ মহাবীরৌ । দ্রৌণিরস্থখামা। সৃতপুত্রঃ কর্ণ ॥৪৯| 
পৃষ্ঠেতি। পৃষ্ঠ গোপয়্তি রকস্তীতি পুটগোপা; | সৌমদততিভূ রিবা: 1৫০॥ 

পপাসপপাপাপ্পাশাশা পাশপাশি শীত 
৭. শাই ৮ শীশিশীশশীট শী শশা শী 

পাঞ্চালরাজপুন্ ক্রুদ্ধ টায় ক্রু প্রকৃতি প্রভত্রকগণের সহিত আসিতে 
ল(গিলে, অবস্তিদেশীয় একজন মহাবীর সৌবীরদিগের সহিত মিলিত হইয়! 
তাহাকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥8৫।॥ 

বীর ও ক্রুরকন্ম রাক্ষস ঘটোঁৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে আসিতে লাগিলে, 
'অলায়ুধ সত্বর তাহার দিকে ধাবিত হইল ॥৪৬। 

রাক্ষসত্রেষ্ঠ অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া যাইতে থাকিলে, মহারথ কুস্তিভোজ 
বিশাল সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥৪৭॥ 

ভরতনন্দন! জয়দ্রথ সমস্ত সৈন্যের পিছনে রহিলেন; আর মহাংনুর্ধর 

কপপ্রভৃতি রথীরা তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥ 

রাজা! ছুই জন মহাবীর সেই নিস্কুরাজের চক্ররক্ষক হইলেন) দক্ষিণে 
অশ্বথামা রহিলেন, আর বামে কর্ণ থাকিলেন ॥৪৯॥ 

৮৯ 



৭০৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

নীতিমন্তে! মহেষাসাঃ সর্বের যুদ্ধবিশীরদাঃ। 
সৈন্ধবস্ত বিধায়ৈবং রক্ষাং যুযুধিরে ততঃ ॥৫১। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্বরণি 
জয়দ্রখবধে সম্কুলযুদ্ধে দ্যশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

স্প্পসপপপ্প 0 মী 0 

ত্রযশীতিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ। 
০ 0 ০ (আনেক ৯ ০৯ ৩০ উর ও 

গু ৪ ও 

সঞ্জয় উবাচ। 

রাজন! সংগ্রামমীশ্চরয্যং শৃণু কীর্তয়তো। মম | 

কুরূণাং পাগুবানাঞ্চ যথ। বুদ্ধমবর্তত ॥১॥ 

ভারদ্বাজং সমাসাগ্ঠ ব্যুহস্ত প্রমুখে স্থিতমৃ। 
৮৮৮ রণে পার্থ দরে গাণীকং ০৪ ॥২। 

শলস৯৮০৯৩ 

ভারতকে 
নীতীতি। নীতিষন্তে। যুদ্ধনীতিজ্ঞাঃ, মহেঘাসা মহাধনুদ্ধরাঃ ॥৫১1 

ইতি মহামহোপাধ্যাঘ-ভারতাচ।্য-শ্রহরিদসিদ্ধান্তবাগীশট্টা চার্ধ্যবিরচিতায়াং মৃহীভারত- 
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়/ং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে দ্বাশীতিতমোহধ্যায়ঃ | 

(8) 

রাজন্নিতি। কীর্তয়তঃ তথা ব্রবতো৷ মম সকাশাহ ॥১ 

ভারেতি। ভারদ্বাঙং নি মন্থখে। বরিভিাে ভে মিচ্ছবঃ ॥২| 
পপ ৯ এন লা 

৮ -পাশশীশীশ্িিশস পাপে পাপা প্জ 

ভূরিশরবাপ্রভৃতি বীরগণ এবং কৃপ, বৃষসেন, শল ও হূর্জয় শল্য জয়দ্রথের 
ৃষ্ঠরক্ষক হইলেন ॥৫০। 

যুদ্ধনীতিজ্ঞ, মহাধনুদ্ধর ও যুদ্ধবিশারদ সেই বীরের! সকলে এইভাবে 
জয়দ্রথের রক্ষাবিধান করিয়া তাহার পরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন? ॥৫১। 

5০69৩ 

৩9০ 

সঞ্জয় বলিলেন_-রাজা! তখন কৌরব ও পাগুবগণের যেরূপ যুদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহা! আমি বলিতেছি; আপনি সেই আশ্চর্য্য যুদ্ধের বিষয় শ্রবণ 
করুন।১1 

সপ শিপন ০ পাশ 

রে দিতির বঙ্গ বধ «. পঞ্চনবতিতমোহযায় বা রা নি। 



পর্ববণি ত্র্যশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭০৭ 

রক্ষমাঁণঃ স্বকং বৃহং দ্রোণোহপি সহসৈনিকঃ। 
অযোধয়দ্রণে পার্থান্ প্রার্থয়ানো মহদ্যশঃ ॥৩| 

বিন্দানুবিন্নীবাবন্ত্যৌ বিরাটং দশভিঃ শরৈঠ | 
আজদ্তুঃ সুসংক্রুদ্ধী তব পুত্রহিতৈষিণো ॥8| 
বিরাটশ্চ মহাঁরজ ! তাবুভৌ সমরে স্থিতৌ। 

পরাক্রান্তৌ পরাক্রম্য যোধয়ামাস সানুগো ॥৫। 

তেষাং যুদ্ধং সমভবন্দীরুণং শে।ণিতোদকমূ। 

সিংহস্ত দ্বিপমুখ্যাভ্যাং প্রভিন্নাভ্যাং যথা বনে ॥৬॥ 

বাহলীকং রভসং যুদ্ধে যাঁজ্ঞসেনির্মহাবলঃ। 

আজগ্রে বিশি খৈর্ঘোবৈসতক্ৈর্া স্িভেদিভিঃ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
রক্ষেতি। পার্থান্ পাগুবান্, প্রার্থয়ানঃ প্রার্থয়মানঃ ॥৩| 

বিন্েতি। আবন্তেটো অবস্থিদেশীয়ৌ ॥8| 
বিরাট ইতি। পরাক্রম্য বিশেষশক্তিং প্রকাশ্ত। সান্ুগৌ অন্গুচরসহিতৌ |৫। 

তেষামিতি। শে।ণিতমুদকমিব চলিতং যত্র ত২। গ্রভিন্নাষ্যাং মধস্াবিভ্যাম্ ॥৬। 
বাহলীকমিতি। রভসং বেগবস্তমূ যাজ্জসেনিঃ শিখণ্ডী তথৈব প্র প্ুক্তেঃ ॥৭| 

পাণ্ুবের জ্রেণসৈন্ত ভেদ করিবার ইচ্ছ। করিয়া ব্যুহের সন্ুখে স্থিত 
দ্রোণের নিকটে যাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২। 

দ্রোণও সৈম্তগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাযশ গ্রার্থন। করিয়া আপন 

ব্যহ রক্ষা করতঃ পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৩। 

আপনার পুত্রের হিতৈষী অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অন্ুবিন্দ অত্যান্ত ত্রুদ্ধ হইয়া 
দশট] বাণদ্বার৷ বিরাটরাজাঁকে আঘাত করিলেন ॥8॥ 

মহারাজ! বিরাটরাজাও পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অনুচরসমন্ধিত ও 

পরাক্রমশালী সমরস্থিত সেই ছুই জনকেই প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৫॥ 

তখন বনমধ্যে মদত্রাবী ছুইট! শ্রেষ্ঠ হস্তীর সহিত সিংহের যেমন দারুণ যুদ্ধ 
হয়, সেইরূপ তাহাদের দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে জলের ন্যায় 
রক্তের প্রবাহ ছুটিল॥৬। 

মহাবল শিখণ্তী ভয়ঙ্কর, তীক্ষ ও মন্ম্মান্থিভেদী বাণসমূহদ্।রা যুদ্ধে বেগবান্ 
বাহলীককে আঘাত করিলেন ॥৭॥ 

শ্স্প পপর ৯ 
-শিিশ পীিশশীশ্শীী্পাশী ০ পাপা পা পপ পা লি পিপিপি পট ৩৪ শশশশাশস্পীাাী শি শি 

৩ '“সহ দৈনিকৈঃ' ননি। 



৭০৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

বাহ্লীকো যাঁজসেনিস্ত হেমপুষ্বৈঃ শিলাশিতৈঃ 
আজঘান ভূশং ক্রুদ্ধো নবভিরতপর্ব্বতিঃ ॥৮| 
তদ্যুদ্ধমভবদৃঘোরং শরশক্তিসমাকুলম্। 
তীরূণাং ভ্রাসজননং শূরাণাং হর্ষবদ্ধনমূ ॥৯॥ 

তাভ্যাং তত্র শরৈমুভৈরন্তরীক্ষং দিশস্তথা | 
অভবৎ সংরৃতং সর্ববং ন গ্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥১০| 

শৈব্যো৷ গোবাঁসনো যুদ্ধে কাশ্বাপুত্রং মহারথম্ | 

মসৈন্যো যোধয়ামাস গজ; প্রতিগজং যথা ॥১১। 
বাহনীকরাজঃ সংকুদ্ধে৷ দ্রোপদেয়ান্ মহারথান্। 
মন? পঞ্চেন্দ্িয়াণীব শুশুভে যোধয়ন্ রণে ॥১২। 

অযোধযংস্তে স্থভৃশং তং শরৌঘৈঃ সমন্ততঃ | 
ইন্রিযার্থা যথা দেহং শশ্বদেহভৃতাং বর ! ॥১৩। 

_ভারতকৌমুদী 

বাহনীক ইতি। হেমপুষৈঃ স্বর্ণথচিতমূলদেশৈ:| নবভিঃ শরৈরিতি শেষ: ॥৮| 
তদিতি। শরৈঃ শক্তিভিম্চ সমাকুলং ব্যাপ্তম্॥৯। 
তাভ্যামিতি। ন প্রাজ্ঞায়ত নাদৃশ্ঠত অন্ধকারাবরণাৎ ॥১০ 

শৈব্য ইতি। শৈব্যঃ শিবিদেশীয়, গোবাসনো৷ নাম, কাশ্ঠপুত্রং কাশীরাজপুত্রম্ ॥১১ 
_ বাহনীকেতি। অপরোহযং বাহনীকরাজ, দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্ ১২ 

_ বাহদীকও অত্যন্ততুদ্ধ হইয়। সবর্ণুজ্ঘ, শিলাশীণিত ও নতপর্ব নয়টা বাণ- 
দ্বারা শিখণ্ীকে প্রহার করিলেন ॥৬। 

শর ও শক্তিসমাকুল সেই যুদ্ধ ভয়ঙ্করভাবে হইতে লাগিল এবং সে যুদ্ধ 

ভীরুজনের ভয় ও বীরজনের আনন্দবদ্ধন করিতে থাকিল ॥৯॥ 

ঠাহাদের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আকাশ ও সমস্ত দিক্ আবৃত হইয়া গেল। 
সুতরাং তখন কিছুই দেখ! গেল ন| ॥১০॥ 

হস্তী যেমন অপর হস্তীর সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ শিবিরাজ গোবাসন 

সৈন্তগণের সহিত মিলিত হইয়া মহারথ কাশীরাজের পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন ॥১১। 

মন যেমন পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়৷ শোভ। পায়, সেইরূপ 

কুদ্ধ বাহ্নীকরাজ ভ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথ পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া 
_শোতা পাইতে থাকিলেন 0১২ 

শী চে ৮ হ পাশীপ্রপিনি সপ শি ৮ শিশিটিশ সপ শা পএ পপ ীপস্পাস্প পি সি শীল 

0৯ -ইহ্্িয়াণি যথা দেহম্...নি। 
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বাঞ্চেয়ং সাত্যকিং যুদ্ধে পুত্রো ছুঃশাসনস্তব। 
আজগ্দে সায়কৈস্তীক্ষের্নবভি্নতপর্ববতিঃ ॥১৪॥ 
সোহতিবিদ্ধো মহেম্বাসে। মহেম্বাসেন ধন্থিন!। 

ঈযন্ম,চ্ছণং জগামাশু সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥১৫। 
সমাশ্বস্তস্ত বাঞ্চেয়ন্তব পুত্রং মহাঁরথমৃ। 
বিব্যাধ দশভিস্ত্ণৎ সায়কৈঃ কন্কপত্রিভিঃ ॥১৬। 
তাঁবন্যোন্যং দৃঢ়! বিদ্ধীবন্োন্যশরবিক্ষতৌ | 
রেজতুঃ সমরে রাজন্! পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥১৭॥ 

অলন্ুযস্ত সংক্ুদ্ধঃ কুন্তিভোজশরাদ্দিতঃ | 
অশোভত ভূশং লক্ষ্য! পুষ্পাঢ্য ইব কিংশুকঃ ॥১৮॥ 

শা পি, পাটি এ% ৩৬ ভি পা আপস পি লাস্ট পে শান এস পি লি এস এটি 

ভারতকৌমুদী 
অযোধয়ন্িতি। ইন্দরিয়ার্থাঃ শবাম্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। শশ্বৎ সর্বদা ॥১৩ 
বাঞ্চেমিতি। বাঞ্চেং বুষ্ণিবংশীয়ম্। নতপর্ববভিঃ ঈষদ্বক্রোপান্তৈঃ ॥১৪। 
সইতি। মহেঘাসেন মহাধঙুর্ধরতয়া প্রসিদ্ধেন, ধন্ধিন৷ তদানীং ধন্থুম্মতা ॥১৫॥ 

সমাশ্বস্ত ইতি । বাফেঞ্পঃ সাত্যকিঃ | কন্ধশ্য পক্ষিণঃ পত্রাণি পক্ষ এযাৎ সন্তীতি তৈ: 8১৬ 

তাবিতি। বিদ্ধ তাড়িতৌ। পুষ্পিতৌ সঞ্জাতপুশো 0১৭ 
অলঘয ইতি। লক্ষা রক্তশোভয়া ॥১৬| 

সি পে স্পট আজ 

দেহধারিশ্রেষ্ঠ! আবার পঞ্চ ইন্দ্িয়বিষয় যেমন সর্ববদ! দেহের সহিত যুদ্ধ 
করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রও সকল দিক্ হইতে বাণসমৃহদ্বারা বাহনীক- 

রাজের সহিত গুরুতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৩| 
আপনার পুত্র ছুঃশাসন তীক্ষ ও নতপর্ব নয়টা বাণদারা যুদ্ধে বৃষ্িবংশীয় 

সাত্যকিকে আঘাত করিলেন ॥১৪। 
মহাধনুদ্ধর বলিয়! প্রসিদ্ধ এবং তৎকালে ধনুঃসমন্বিত ছুঃশাসন অত্যন্ত 

বিদ্ধ করিলে, মহাঁধনুদ্ধর ও যথার্থবিক্রমশালী সাত্যকি সত্বর অন্ন মৃচ্ছিত 
হইলেন ॥১৫॥ 

পরক্ষণেই তিনি সুস্থ হইয়া সত্বর কম্কপক্ষযুক্ত দশট। বাণদ্বারা আপনার 
পুঁজ মহ ভুংশংসনকে বদ্ধ কঝিলেন $১৩ 

রাজা! তখন তাহার। পরস্পর দৃঢ় বিদ্ধ ও পরস্পর বাণবিক্ষত হইয়! 
পুষ্পযুস্ত ছুইট| পলাশবৃক্ষের ম্যায় সমরাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৭। 

(১০) সোহ্তিবিদ্ধো বলবতা...বা নি। (১৭)...অস্োন্তশর পীড়িতৌ-.বানি। 



৭১০ মহাভারতে দ্রোণ 

কুত্তিভোজং তথা বিদ্ধা রক্ষে1| বহুতিরাশুগৈঃ। 
অনদস্ৈরবং নাদং বাহিন্যাঃ গ্রমুখে তব ॥১৯। 
তত্স্তৌ সমরে শুরৌ যৌধয়ন্তৌ পরম্পরমূ। 
দদৃশ্ডঃ সর্বসৈন্যানি শক্রুজন্তৌ যথা পুর! ॥২০। 
শকুনিং রভসং যুদ্ধে কৃতবৈরঞ্চ ভারত !। 
মাত্রীপুত্রো স্থঘংরবো শরৈরার্দিয়তাং ভূশম্ ॥২১। 
তুমুলঃ স্থমহান্ রাজন! প্রাবর্তত জনক্ষয়ঃ | 

ত্বয়া সংজনিতে| রাজন্ ! কর্ণেন চ বিবদ্ধিতঃ ॥২২। 
রক্ষিতন্তব পুত্রৈশ্চ ক্রোধমূলো হুতাশনঃ | 

য ইমাং পৃথিবীং রাজন্! দগ্চ,ং সর্বাং সমূগ্যতঃ ॥২৩| (ুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
ুম্তীতি। রক্ষো রাক্ষসোইলম্ব ষঃ, আশ্ুগৈর্বাণৈ:। অন্দদকরোৎ 1১৯। 

তত ইতি। সবগৈশ্তানি কর্ত ণি, শক্ুদ্ভৌ ইন্তরজ্তা বরো 1২০ 
শকুনিমিতি। রভসং বেগবন্তমূ। কৃতবৈরং কপটদ্যুতকীড়য়া। সথসংরব্ধাবতীবন্তুদ্ধৌ ॥২১। 

তুমূল ইতি। সংজনিতো! দূতক্রীড়াহমোদনাষ্, বিবদ্ধিতঃ প্রোংসাহনাং। রঙ্গিতো 
দ্রৌগগ্। বস্বহরণ।দিতঃ। হুতাশনশ্চ প্রাবর্ততেত্যন্থবৃত্তিঃ যো হুতাখনঃ ॥২২-_২৩| 

ভারতভাবদীপঃ 

রাঁজন্নিতি ॥১--২২॥ ভুতাশনঃ প্রাবর্ততেত্যনুষজ্যতে ॥২৩--৩১| 

ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে ত্র্যশীতিতমোহ্যায়ঃ 1৮৩। 

7 ওদিকে অলমুষ কুস্তিভোজের বাণে লীড়িত ও জুদ্ধ হইয়া পুষ্পসমহিত 

পলাশবৃক্ষের ন্যায় রক্তশেভায় বিশেষ শোভিত হইল ॥১৮| 

পরে অলম্বুষ বহুতর বাণদ্বারা কুস্তিভোজকে বিদ্ধ করিয়া আপনার সৈন্যের 

সন্মুখে ভয়্কর গর্জন করিতে লাগিল ॥১৯। 

তদনস্তর পূর্বকালে সমস্ত দেবাস্থরসৈন্য যেমন ইন্দ্র ও জন্তাম্থরকে দেখিয়া- 

ছিল, সেইরূপ ছুই পক্ষের সমস্ত সৈম্তই পরস্পর যুধ্যমান বীর কুস্তীভোজ ও 

অলমুষকে দেখিতে থাঁকিল ॥২০॥ 

ভরতনন্দন ! অন্যদিকে অত্যন্তক্র,দ্ধ নকুল ও সহদেব বাণদারা বেগবান্ 

ও কৃতবৈর শকুনিকে গুরুতর গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥২১। 

রাজা! তৎকালে তুমুল ও গুরুতর লোঁকক্ষয় হইতে লাগিল। কারণ, 

৯ কুস্তিভোঞজং ততো রক্ষো বিদ্কা বহুভিরায়সৈ: ..বা নি। (২১)...মাতীপুতৌ চ 

সংরকৌ শরৈশ্চার্দয়তাং ভূশমূববা নি। (২২)"ত্য়া সংজনিতোহত্যর্থহ্-''বা নি। 



৯৯৮ 
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শকুনিঃ পাওুপুত্রাভ্যাং কৃতঃ স বিমুখঃ শরৈঃ | 
নন্ম জানাতি কর্তব্যং যুদ্ধে কিঞ্চিৎ পরাক্রমম্ ॥২৪॥ 

বিুখঞ্ৈনমালোক্য মান্রীপুত্রৌ মহাঁরখো | 
ববর্ষতূঃ পুনর্বাণৈর্যথা মেঘো মহাগিরিম্ ॥২৫। 

স বধ্যমানে। বুভিঃ শরৈঃ সম্নতপর্বভিঃ | 
ংপ্রায়াজ্জবনৈর শ্ৈর্জোণানীকায় মৌবলঃ ॥২৬॥ 

ঘটোৎকচস্তথ! শুরো রাক্ষং তং হলায়ুধম্। 

অভ্যয়াদ্রেভসং যুদ্ধে বেগমাস্থায় মধ্যমম্ ॥২৭॥ 

তয়োয়ুদ্ধং মহারাজ ! চিত্ররূপমিবাঁভবৎ। 

যাঁদৃশস্ত পুরা বৃভং রামরাবণযোর্ৃধে ॥২৮। 

ভাঁরতকৌমুদী 

শকুনিরিতি। পাতুপুত্রাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম। নজানাতি ন বুধাতে ম্ম ॥২৪। 

বিমুখমিতি। এনং শকুণিম্। ববর্ধতুরিতি বর্ষ এব ধাতুঃ পরস্মৈপদ্ধার্যম্।২৫। 

সইতি। বধ্যমান আহন্কমানঃ। জবনৈর্বেগবন্ভিঃ। সৌবলঃ শকুনিঃ ॥২৬| 

ঘটোকচ ইতি। রভসং বেগবন্তম। মধ্যমং বেগমাস্থায় অনাস্থয। ॥২৭। 

তয়োরিতি। চিত্রন্ধপমাশ্তর্ধ্য প্রকারম্। বৃত্তং ভূতম্। মৃধে রণস্থলে ॥২৮| 
৮০ 

__-শশী ্শীশীরীশিশীশিগ 

রাজা! প্রথমে আপনি উৎপাদন করেন, কর্ণ বদ্ধিত করেন এবং আঁপনার 

পুত্রেরা অক্ষুপ্ন রাখেন, এ হেন ক্রোঁধাগ্নি জলিতেছিল। রাজা! যে ক্রোধাগ্নি এই 

সমগ্র পৃথিবীটাকেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ॥২২-_-২৩॥ 

শকুনি পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকিলেও নকুল এবং সহদেব বাণদারা 

তাহাকে পরাজ্ুখ করিলেন। তখন শকুনি যুদ্ধে কোন কর্তব্য নিশ্চয় করিতে 

পারিলেন ন! ॥২৪। 

মহারথ নকুল ও সহদেব শকুনিকে পরাজ্ুখ দেখিয়া__ছুইটা মেঘ যেমন 

বিশাল পর্র্বতের উপরে বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ শকুনির উপরে শর বর্ষণ 

করিতে লাগিলেন ॥২৫॥ 

নকুল ও সহদেব বহুতর নতপর্্ব বাণদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলে, শকুনি 

বেগবান্ অশ্বের গুণে বেগে দ্রোণসৈন্তের দিকে চলিয়া গেলেন ॥২৬॥ 

আর এক দিকে বীর ঘটোৎকচ মধ্যম বেগ অবলম্বন করিয়া মহাঁবেগ সেই 

রাক্ষন অলায়ুধের দিকে চলিল ॥২৭॥ 
০ এ শািশিটীতি ৮ পশাশ্পপীপাপপপীলসসালা | শপে শশী পিপিপি এ পপ শী ৮ পাসপীপেপসপিস্পাপ পপি সপ পপি শা শি ০৯ শসপ শা? সপ 

(২৫)-'"কিঞ্চিৎ পরাক্রমম্__বা নি। (২৬) বিমুধকবমালোক্য . বন বর 



৭১২ মহাভারতে 

ততো যুধিষ্ঠির রাঁজ। মদ্ররাজানমাহবে | 
বিদ্ধা পঞ্চাশতা৷ বাণৈঃ পুনবিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥২৯। 
তয়োঃ প্রববৃতে যুদ্ধং রাজ্ঞোরত্যদভূতং নৃপ !। 

যথ! পূর্বং মহদ্যুদ্ধং শম্বরামররা জয়োঃ ॥৩০॥ 

বিবিংশতিশ্চিত্রসেনে| বিকণশ্চি তবাতবুজঃ। 

অযোধয়ন্ ভীমসেনং মহত্য! সেনয়! বৃতা; ॥৩১॥ 

ইতি গ্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয়দ্রখবধে সম্কুলযুদ্ধে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়; ॥০॥ * 

কিক 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। মদ্ররাজানং শলাম্। আবন্তত্বাভাৰ আর্য: ॥২৯॥ 
তয়োরিতি। শহ্বরামররাজয়োঃ শ্বরাস্থরেন্দ্রয়োঃ ॥৩০। 

বিবিংশতিরিতি । অযোধয়ন্ প্রাহরন্। “যুধ সম্প্রহারে" স্বার্থে ইন্॥৩১। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্ধযবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়ব্রথবধে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০1 

রঃ উর ভিলা হাব নাল (৪১ ০০০ পপ ০০৮ নস 

মহারাজ! পূর্ব্বকালে রণস্থলে রাম ও রাবণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, 
সেইরূপ ঘটোতকচ এবং অলায়ুধেরও যেন বিচিত্ররূপ যুদ্ধ হইতে 

লাগিল ॥২৮॥ 
তদনন্তর রাজ! যুধিষ্টির পঞ্চাশট বাঁণদ্বারা যুদ্ধে শল্যকে বিদ্ধ করিয়। 

পুনরায় সাতট! বাণদ্বার! তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৯ 

রাজ! পূর্ব্বকালে ইন্দ্র ও শঙ্বরাম্থুরের যেরূপ মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তংকালে 
শল্য ও যুধিিরের সেইরূপ অত্যাশ্চর্য্য মহাযুদ্ধ হইতে থাকিল॥৩০ 

মহারাজ! অন্যদিকে আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ বিশাল 

সৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন? ॥৩১। 

৯৯ পর পর এ শশা পশশািশীশীশিট শশী শি ও স্পা শ শশী পপ আদ পাদ শাাাসপপাাাালাপস্ীাপাশীশীীীশীশীশীীশীীশীী্াশীটাশাাশীশীপ্পাশীশীশিত তি 

* “-"চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ” বঙ্গ বর্ধ, 'যগবতিতমোহধ্যায়ঃ' বা রা নি। 



চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ। 

সঞ্জয় উবাচ । 

তথা তম্মিন্ প্রবুতে তু সংগ্রামে রোমহর্ষণে | 

কৌরবেয়াস্ত্িধা ভূতান্ পাগুবাঃ সমুপাঁড্রবন্ ॥১॥ 
জলসন্ধং মহাঁবাহুং ভীমসেনোহভ্যবর্তত। 
যুধিষ্ঠিরঃ সহানীক:£ কৃতবন্মীণমাহবে ॥২। 
কিরংস্ত শরবর্ষাণি রোচমান ইবাংশুমান্। 
ধৃষউটছ্যন্সো মহারাজ! দ্রোণমভ্যদ্রবদ্রেণে ॥৩| 

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ত্বরতাং সর্ববধন্থিনামূ। 

কুরূণাং পাগুবানাঞ্চ সংক্রুদ্ধানীং পরম্পরমূ ॥8॥ 

ক্ষয়ে তু তথ! ভূতে বর্তমানে মহাঁভিয়ে । 

ন্বীভূতেষু সৈশ্যেষু যুধ্যমীনেষ্বভীতবৎ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রাপ্তক্তং স্মরয়তি তথেতি। ত্রিধা ভূতান্ জলদদ্বকতবন্মপ্রোণানাশ্রিত্য ভাগত্রয়েণ 

বিভক্তান ॥১। 

জলেতি। সহানীকঃ সসৈন্তঃ, আহবে রণস্থলে ॥২| 
কিরন্সিতি। কিরন্ বিক্ষিপন্, রোচমানো দীপ্যমানঃ অংশ্তমান্ কিরণবান্ সূর্ধ্যঃ ॥৩| 

তত ইতি। ত্বরতাং প্রহারায় ত্বরমাণানাম্ ॥৪॥ 

৩৯ ৩ আজ পতি পাস পাটি পাস পক পাস পানি শীত পাস পাস পি পাস শী পাটি পিসি পাস শাসিত সপটি আপ 

সপ্তয় বলিলেন_-“মহারাজ! নেই রোমহর্ষণ যুদ্ধ সেইভাবে চলিতে 
লগিলে, তিন ভাগে বিত্ত কৌরবসৈম্তগণের প্রতি পাণ্ডবেরা ধাবিত 
হইলেন ॥১॥ 

ভীমসেন মহাঁবাঁহু জলসন্ধের দিকে চলিলেন এবং যুধিষ্ঠির সৈম্যগণের 
সহিত মিলিত হইয়া কৃতবন্ার দিকে গমন করিলেন ॥২। 

মহারাজ! আর ধৃষ্্যয় বাণ বর্ণ করিতে থাকিয়া কিরণযুক্ত দীপ্যমান 

সৃধ্যের ন্যায় দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩। 
তদনস্তর পরস্পর ক্রুদ্ধ, ত্বরাদ্বিত ও ধনুদ্দারী কৌরবগণ ও পাগুবগণের 

যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥8 
৪১9 



১8 গহাভারতে (ে1- 

দ্রোণঃ পাঞ্চালপুত্রেণ বলী বলবতা৷ সহ | 
যদক্ষিপৎ পৃৎকৌঘাংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৬॥ (যুগ্মকম্) 
পুগুরীকবনানীব বিধ্বন্তানি সমন্ততঃ | 
চক্রাতে দ্রোণপাঞ্চাল্যো নৃণাং শীর্ষাণ্যনে কশঃ ॥৭ 
বিনিকীর্ণানি বীরাণামনীকেষু সমন্ততঃ | 

বন্ত্রাভরণশস্ত্রাণি ধ্বজবন্মায়ুধানি চ ॥৮॥ 

তপনীয়বিচিত্রাঙ্গাঃ সংপিক্তা রুধিরেণ চ। 

₹সক্তা ইব দৃশ্ান্তে মেঘসংঘাঃ সবিছ্যুতঃ ॥৯॥ 
কুপ্জরাশ্বনরানন্তে পাতয়ন্তি ম্ম পত্রিভিঃ | 

তালমাত্রাণি চাঁপানি বিকর্ষন্তে৷ মহা রথ; ॥১০॥ 

অসিচন্মীণি চাঁপানি শিরাঁংমি কবচাঁমি চ। 
বিপ্রকীর্য্ত্ত শুরাণাং সংপ্রহারে মহাত্মনীঘ্ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 

সংক্ষ্ধ ইতি। ছন্দীভৃতেযু একৈকেন সহ একৈকভাবেন মিলিতেমু। পৃধংক। বাণাঃ ৫- 
পুণ্ডেতি। পুগুরীকাথাং পন্মানাং বনানি। চক্রাতে চিজ্ছিদতুঃ। “কৃঞ হিংসায়াম" 

ইত্যস্থ বূপমূ্॥৭1 
বিনীতি। বিনিকীর্ণানি বীরৈশ্ছিবা! বিক্ষিপ্তানি। সমন্ততঃ সরান দিক্কু॥৮| 

তপনীয়েতি। তপনীয়েঃ স্বর্ণভূষণৈধিচিত্রাণি অঙ্গানি যেযাং তে।৯। 

_ কুপ্ধরেতি। পত্তিভির্বাণৈ: ৷ তালমাত্রাণি হস্তচতুষ্ট়প্রমাণানি ॥১০। 

সেইরূপ মহাঁভীষণ লোকক্ষয় চলিতে লাগিলে এবং উভয়পক্ষের সৈন্যের! 

দুই ছুই হইয়। নির্ডয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে থাকিলে, বলশালী দ্রোণ বলবান্ 

ৃষ্টছায়ের সহিত মিলিত হইয়া যে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহ। 

যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে থাকিল ॥৫--৬| 

প্রোণ ও ধৃষটত্যা় সকল দ্বিকে বিধ্বস্ত পদ্মসমূহের ন্যায় সৈম্যগণের অনেক 

মস্তক ছেদন করিলেন ॥৭| 

বীরগণের বস্ত্র, অলঙ্কার, অস্ত্র, শত, ধবজ ও বর্ম সকল সৈম্যমধ্যেই ইতস্তত: 

বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল.॥৮ 

্ণভৃষণে বিচিত্রগাত্র ও রুধিরসংসিক্ত বীরগণকে বিছ্যুৎসমন্িত ও পরস্পর 

মিলিত মেঘসমূহের স্ায় দেখা যাইতে থাকিল ॥৯ 

অপর মহারথের! হস্তচতু্টয়প্রমাণ ধন্নু আকর্ষণ করত; বাণছ!রা হস্তী, অশ্ব 

ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন ॥১০। 



পররাদি চতুরশীতিতমো1ধ7য়ঃ । 9১৫ 

উত্থিতান্যগণেয়ানি কবন্কা'নি সমন্ততঃ | 

অদৃশ্যান্ত মহারাজ! তম্মিন পরমমঞ্ুলে ॥১২। 

গৃধা? কঙ্ক! বলাঃ শ্রেনা বাঁয়গা জন্বৃকাস্তথা। 
বহবঃ পিশিতাশাশ্চ তত্রাদৃশ্যান্ত মারিষ ! ॥১৩| 

ভক্ষয়ন্তশ্চ মাংসানি পিবন্তশ্চাপি শোণিতমৃ। 

বিলুঞ্চন্তঃ ম্ম কেশাংশ্চ মজ্জাশ্চ বহুধা নৃপ ! ॥১৪। 

আকর্ষন্তঃ শরীরাণি শরীরাবয়বাংস্তথা | 

নরাশ্বগজনংঘানাং শিরাংসি চ ততস্ততঃ ॥১৫॥ (বিশেষকমূ) 
কৃতাস্ত্রা রণশিক্ষাতিদীক্ষিতা; শরশালিনঃ। 
রণে জয়ং প্রীর্ঘয়ন্তে। ভূশং বুযুধিরে তদা ॥১৬| 

অসিমার্গান্ বহুবিধান্ বিচেরুঃ সৈনিকা রণে। 
ধষ্টিভিঃ শক্ভিভিঃ প্রাসৈঃ শুলতোমরপটিশৈঃ ॥১৭। 

ভারতকৌমুদী 
অমীতি। বিপ্রকীষ্যন্থ ব্যঙ্গিপ্যন্ত। অড়ভাব আধ, সম্প্রহারে রণস্থলে ॥১১। 

উথ্িতানীতি। অগণেয়ানি অস'খোয়ানি। পরমসন্কুলে যুদ্ধে ॥১২। 

গুধ। ইতি। পিশিতাশাঃ কুকুরাদয়োহপি মাংসভোজিনঃ। হে মারিষ। আর্য | 

বিলু্ণস্ত; অপসারয়ন্থ আবধন্থুশ্চ | খরীরাণামবদ্ঝবানঙ্গানি ॥১৩--১৫॥ 

রুতেতি। কৃতান্ত্রা আয়ত্তীরতাস্তা:, দীক্গিতা যুদ্ধে প্রবৃত্তাঃ 1১৬ 
তাস 

সেই যুদ্ধে মহাত্মা বীরগণের অসি, চম্ম, ধনু, মস্তক ও কবচ সকল নানা'দিকে 
বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিল ॥১১। 

মহারাজ! সেই পরমসন্থুল যুদ্ধে সকল দিকেই অসংখ্য কবন্ধ (মস্তকশৃহ্য 
দেহ) উত্থিত হইতেছে দেখা গেল ॥১২।॥ 

মাননীয় রাজা! তখন গৃধ্র, কন্ক, বল, শ্ঠেন, কাক, শুগাল ও অন্যান্য 
বহুতর মাংসভোজী জন্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাহারা নানাদিকে 
মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের মাংসভক্ষণ, রক্ত পান, কেশ অপসারণ, মজ্জা আহরণ 
এবং শরীর, শরীরাবয়ব ও মস্তক আকর্ষণ করিতে থাকিল ॥১৩__-১৫॥ 

যুদ্ধশিক্ষা করায় অস্ত্রে সুশিক্ষিত, তৎকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও প্রচুরবাণসমন্ধিত 
যোদ্ধারা যুদ্ধে জয় প্রার্থন৷ করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৬। 

(১৩) গৃষাঃ কঙ্কা। বকাঃ...বা নি। (১৪)...বিলুষ্পমানাঃ কেশাংশ্চ...বা নি। (১৬) 
কতাস্থা রণদীক্ষাভিদরণক্ষিতাঃ...পি বর্ধ। 



৭১৬ মহীভারতে দ্রোণ--- 

গদাতিঃ পরিঘৈশ্চান্যে ব্যায়ুধাশ্চ ভূজৈরপি। 
অন্যোন্যং জদ্বিরে দ্ধ! যুদ্ধরঙ্গগতা নরাঃ ॥১৮| (যুগ্মকম্) 
রথিনে। রথিম্ভিঃ সার্ঘমশ্বারোহশ্চি সাদিতিঃ। 

মাতক্গা বরমাতন্গৈঃ পাদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥১৯। 
ল্ীব। ইবান্যে চোম্মত। রঙ্গেষিব চ বারণাঃ। 
উচ্চ করুশুরথান্যোন্যং জব্ম রন্যোন্যমেব চ॥২০॥ 

তেষাং যুদ্ধে বর্তমানে ঘোররূপে বিশাংপতে !। 
ধুউ্যুন্ধো হয়ানশৈর্জোস্ত ব্যত্যমিশ্রয়ৎ ॥২১॥ 
তে হয়াঃ সাধ্বশোভন্ত মিশ্রিতা বাতরংহমঃ | 

পারাবতসবর্ণীশ্চ রক্তশোণাশ্চ সংযুগে ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী . 
অসীতি। অসিমার্গান্ অনিযুদ্ধপথান্। ব্যাযুধা অস্তশূন্যাঃ ॥১৭--১৮। 
রথিন ইতি। সাদিভিরশ্বারোহিভিঃ। যুযুধিরে ইতি শেষঃ 1১৯. * 
্সীবা ইতি। ক্ষীবা মন্তাঃ। বারণ! গঙ্গাঃ। উচ্চ ভুত; উচ্চরবং চত্তুঃ॥২০| 

তেযামিতি। ব্যত্যমিএরয়ৎ পরম্পরমমেলয়ৎ অতীবামক্নোইভবদিত্যর্থঃ ॥২১ 

তইতি। পারাবতক্বর্ণা ধুষ্ছয়স্য, রক্তানি রুধিরাণীব খোখা লোহিতা দ্রোণস্য ॥২২। 

_ সৈন্তেরা নানাবিধ অসিযুদ্ধপথে বিচরণ করিতে থাকিল এবং যুদধরকগবর্তী 
অন্য যোদ্ধারা ত্ুদ্ধ হইয়। খষ্টি, শক্তি, গ্রাস, শূল, তোমর, পর্রিশ, গদা ও 
পরিঘদ্বারা, আর অস্ত্শূন্ত বীরের কেবল বাছুদ্বারা পরম্পর সংহার করিতে 

থাকিলেন ॥১৭--১৮। 

রথীর। রঘীদের সহিত, অশ্বারোহীরা অশ্বারোহীদের সঙ্গে, গজারোহীর 

গজারোহিগণের সহিত এবং পদাতিরা পদাতিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
লাগিল ॥১৯। 

রঙ্গালয়ের হ্যায় সেই রণস্থলে মন্ত ও উন্মত্ত অন্য হস্তিগণ পরস্পর উচ্চরব 
ও পরস্পর সংহার করিতে থাকিল ॥২০॥ 

নরনাথ! তাহাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিলে, ধৃষ্টত্যন্ন যাইয়া নিজের 

অশ্বগুলিকে দ্রোণের অশ্বগুলির সঙ্গে সম্মিলিত করিলেন ॥২১। 

তখন বায়ুর ম্যায় বেগবান্ এবং কপোতের তুল্য ধূসরবর্ণ ধৃষ্টছ্যুয়ের অশ্ব- 

গুলি ও রুধিরের সমান রক্তবর্ণ দ্রোণের অশ্বগণ পরস্পর মিলিত হইয়া! রণস্থলে 
বিশেষ শোভা পাইতে লাগিল ॥২২। 

০ শী পাশ লি শিশিশিশীত 

(১০. অন্ঠৈরাযুধৈশ্চ..বা। নি। (২১)..নির্মধ্যাদে বিশাংপতে 1...বানি। 



পর্বরণি চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৭১৭ 

পারাবতসবর্ণান্তে র্তশোণবিমিশ্রিতাঃ। 
হয়াঃ শুশুভিরে রাঁজন্! মেঘ! ইব সবিছ্যুতঃ ॥২৩। 
ধ$ট্যনস্ত সংপ্রেক্ষ্য দ্রোণমভ্যাসমাগতম্। 
অপিচম্মীদদে বীরো ধনুরুৎস্জ্য ভাঁরত ! ॥২৪। 

চিকীু'ু“্ষরং কর্ম পার্যতঃ পরবীরহা! | 
ঈশয়! সমতিক্রম্য দ্রোণস্য রথমাবিশৎ ॥২৫॥ 
অভিষ্ঠদৃযুগমধ্যে স যুগসন্নহনেধু চ। 
জঘানার্দেষু চাশ্বানাং তত সৈন্যা্যভ্যপুজয়ন্ ॥২৬। 
খড়েগন চরতন্তস্ত শোণাশ্বানধিতিষ্ঠতঃ | 
দদর্শ নীস্তরং দ্রোণস্তদভূতমিবাভবহ ॥২৭॥ 

ভারগকৌমুদী 
উক্তমেবার্থং সাদৃস্তপ্রদর্শনায় পুনরাহ পারেতি। রক্তশোণৈর্দরোণাশ্বৈবিমিশ্রিতাঃ 1২৩৪ 
ৃষ্টেতি। অভ্যাসং সমীপমূ। আদদে জগ্রাই ॥২৪। 

চিকীযুরিতি। কর্শ ফ্রোণবধম পার্ধতো ধৃষ্টদায়;। ঈশয়। স্বরথন্য উর্ধান্তস্তপার্গেন। 

আবিশত প্রবেষ্ট মৈচ্ছৎ ॥২৫। 

অতিষ্ঠদিতি। যুগমধে] তিষ্যগৃদারুমধ্যস্থানে, যুগসন্নহনেষু তত্সংযোগস্থানে ॥২৬| 

খড়েগনেতি। শোণাশ্বান্ প্রোণন্ রক্তাশ্বান। অন্তরং প্রহারাবকাশম্ ॥২৭॥ 

রাজা! কপোতের ন্যায় ধুসরবর্ণ হৃষ্ত্যুয়ের সেই অশ্বগুলি, দ্রোণের 
রক্তবর্ণ অশ্বগুলির সঙ্গে মিলিত হইয়া বিছ্যুৎংসমন্বিত মেঘের তুল্য শো 
পাইতে থাকিল ॥২৩॥ 

ভরতনন্দন ! বীর ধুষ্টছ্যুন্ন ড্োণকে নিকটবত্তী দেখিয়। ধনু পরিত্যাগ 
করিয়। অসি ও চন্মম গ্রহণ করিলেন ॥২৪। 

পরে বিপক্ষবীরহস্ত! ধৃষ্ট্যন় ছুক্ষর কার্ধ্য (দ্রোণবধ) করিবার ইচ্ছায় নিজ 
বখস্তান্তের পার্খ দিয়! লাফা ইয়া যাইয়া ড্রোণের রথের ভিতরে প্রবেশ করিবার 
ইচ্ছা করিলেন ॥২৫॥ 

তখন তিনি নিজরথের যুগকাঠের মধ্যস্থানে এক চরণ ও তাহার সংযোগ- 

স্থানে অন্য চরণ রাখিয় ঈাড়।ইলেন এবং দ্রেণের অশ্বগুলির মধ্যদেশে 
তরবারির আঘাত করিলেন; সৈন্যের তাহার সেই কার্যের প্রশংসা 
করিল ॥২৬॥ 

ষ্টহ্য় যখন তরবারি লইয়। যাইয়া! ভ্রোণের রক্বর্ণ অশ্বগুলির উপবে 
(২৬). 'জথা নাঙ্েু চ ্বানাম্.. পি,..জঘনার্দেযু চাশ্বানাম্..নি। 



৭১৮ মহাভারতে দ্রোণ_ 

যথা শ্বেনস্ত পতনং বনেষ্বা মিষগৃদ্ধিনঃ | 
তখৈবাসীদভীপারস্তস্ত দ্রোণং জিঘাংসত;ঃ ॥২৮। 
ততঃ শরশতেনাস্ত শতচন্দ্রং সমাক্ষিপৎ | 
দ্রোণে। দ্রুপদপুত্রস্ত খড়গ্রঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ ॥২৯। 
অথান্ৈ ত্বরিতো৷ বাণমপরং জীবিতান্তকমূ। 
আকর্ণপূর্ণং চিক্ষেপ বজ্ঞ. বজ্ধরো যথা ॥৩০| 
তং চত্ুর্দশভিবাণৈর্বাণং চিচ্ছেদ সাত্যকিঃ | 
গরস্তমাচার্য্যযুখ্যেন ধৃষছ্যুন্নং বিমোচয়ন্ ॥৩)। 
সিংহেনেব স্ৃগং গ্রন্তং নরসিংহেন মারিষ ! | 
ড্রোণেন মোচয়ামাস পাঞ্চাল্যং শিশিপুষ্নবং ৩২ 

ভারতকৌমুদী 

যথেতি। আমিষগৃদ্ধিনো মাংসলোভিনঃ। অভীসার আক্রমণম্২৮| 
তত ইতি। শত্চন্ত্রং শত্চন্ত্রচিহ্যুক্তং চর্শ, সমাক্ষিপৎ স্তপাতয়ৎ ॥২৪| 
অথেতি। আকর্ণপূর্ণৎ ধ্গষ আকর্ণপূর্ণাক্ষণপূর্ববকম্। বজ্রধর ইন্্রঃ ॥৩০। 
তমিতি। আচার্ধ্যমুখ্যেন দ্রোণেন, বিমোচয়ন্ উদ্ধরন্ ৩১ 

সিংহেনেতি। নরপিংহেন মহযাশেষ্টেন। পাঞ্চাল্যং ধ্ছায়ম্ ।৩২॥ 

 পড়িলেন, তখন দ্রোণ তাহাকে আঘাত করিবার ফাক পাইলেন না; তাহা 
যেন আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল ॥২৭। 

বনমধ্যে মাংসলোভী শ্যেনপক্ষীর পতনের সায় দ্রোণজিঘাংস্থ ধৃষ্টদ্যুয়ের 
সেই আক্রমণ হইয়াছিল ॥২৮। 

তদনস্তর দ্রেণ একশতবাণদ্বারা ধৃষ্টছ্যয়ের চন্ম্-(ঢাল) খানাঁকে এবং দশট। 
বাণদ্বার তাহার তরবারিকে হস্ত হইতে বিচ্যুত করিলেন ॥২৯॥ 

তদনস্তর ইন্দ্র যেমন বজ নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ দ্রোণ ত্বরাবিত হইয়। 
কর্ণপর্্যন্ত ধনু আকর্ষণ করিয়া! জীবননাশক অন্ত একট! বাণ ধৃষ্টছ্যয়ের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন ॥৩০। 

তখন সাত্যকি আচার্্শ্রেষ্ট দ্রেণের কবলগত ধৃষ্টছ্যয়কে মুক্ত করিবার জন্য 
চৌদ্দট! বাণদারা দ্রেণের সেই বাণটাকে ছেদন করিলেন ॥৩১| 

মাননীয় রাজা! এইভাবে শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সিংহগ্রস্ত হরিণের স্তাঁয় 
নরসিংহ-ত্রোণপগ্রস্ত ধৃষটত্যয়কে মুক্ত করিলেন ।৩২। 
:()-ষটায়ায় চিক্ষেপ “নি। (৩১) তং চতুদদশভিত্ীক্বাৈশ্চচ্ছেদ 'বামোচয়ং-_ 
বানি। (৩২)... দ্রোণাছ্ধৈ...নি। 
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সাত্যকিং প্রেক্ষ্য গোণ্ডারং পাঞ্চাল্যস্ত মহাঁহবে । 
শরাণাং ত্বরিতে৷ দ্রোণঃ ষড়বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥৩৩ 
ততে। দ্রোণং শিনেঃ পৌত্রো গ্রসন্তমিব স্প্ীয়ান্। 
প্ত্যবিধ্যচ্ছিতৈর্বাণৈঃ ষড় বিংশত্যা৷ স্তনান্তরে ॥৩৪। 
ততঃ সর্ব রথাস্ত,এং পাঞ্চালা জয়গৃদ্ধিনঃ | 
সাত্বতাভিন্থতে দ্রোণে ধৃ্দ্যুন্মমবাক্ষিপন্ ॥৩৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং দ্রোপপর্ববণি 
জয়াদ্রখবধে ধৃষউদ্যু্মমোক্ষণে চতুরশীতিতমোহ্ধ্যায়; ॥০॥ & 

_-- সবক 

ভারতকৌমুদী 
সাতাকিমিতি। গোধ্ঠারং রক্ষিতারম্। সমার্পয়ং সাত্যকিমেবাগীড়য়ৎ ॥৩৩। 

তত ইতি। শিনেঃ পৌত্র: সাত্যকি:! স্থনয়োরস্তরে মধ্যে বক্ষসি ॥৩৪। 
তত ইতি। জয়গৃদ্ধিনো জয়াভিলাধিব:। সাত্বতেন সাত্যকিনা অভিহ্থতে আক্রান্তে ॥৩৫। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচা ধ্য-শ্রীহরিদাস মিদ্ধা্তবগীশ ভট্টাচার্ধযবিরচিতায়াং মৃহা ভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দৌনপর্বনি জরদ্রথ বধে চহুরশীতিতমো ইদ্যায়ঃ || 
(3) 

ভারতভাবদীপঃ 
তথেতি ॥১--৯॥ কুপ্নরাশ্বনরানিতি কাকাক্ষিবহ ভন বখাবিভক্তি সংবতে ॥১০_-২৫।॥ 

মুগসন্নহনেষু যুগবন্ধেষু ২৬ _-৩৪। অবাঞ্ষিপন্ অপনীতবস্ত; ॥৩৫| 

ইতি দ্রোণপর্ব্ণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ 1৮৪ 
নি 

সেই সময়ে সাত্যকি মহাযুদ্ধে ধৃষ্টছ্যম্নকে রক্ষা করিলেন দেখিয়। দ্রোণ 
ত্বরান্বিত হইয়! ছাব্বিশট। বাণদ্বারা সাত্যকিকে তাড়ন করিলেন ॥৩৩। 

এবং দ্রোণ যেন স্যঞ্জয়গণকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। সুতরাং সাত্যকিও 

ছাবিবশটা বাণদ্বারা ত্রোণের বক্ষস্থল প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥৩৪॥ 
সাত্যকি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তখন জয়াভিলাধী পাঞ্চাল- 

দেশীয় রথীরা সকলে সত্বর ধৃষ্টত্যুয়কে অপসারিত করিলেন? ॥৩৫। 

সস শি শি সপ শা সপ শপ শপ শা শশী ০ 

(৩৪).**গ্রসস্তমপি বা নি। * “"পঞক্নবতিতমে।হধ্যায়ঃ বঙ্গ বর্ঘ, “"'সধুনবতিৎ 

তমোহ্ধ্যায় বা রানি। 
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ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

বাঁণে তন্মিন্ নিকৃত্তে তু ধৃষছ্যান্ে চ মোক্ষিতে। 
তেন বৃষিপ্রবীরেণ যুযুধানেন সপ্জয় ! ॥১॥ 

অমধিতো৷ মহা সঃ সর্বশস্ত্রভূতাং বরঃ। 

নরব্যাপ্থে শিনেঃ পৌত্রে দ্রোণঃ কিমকরোত্তদা ॥২ (যুগ্মকম্) 

সপ্তয় উবাচ। 

ংপ্রদ্রতঃ ক্রোধবিষে ব্যাদিতা স্তশরা সন । 

তীক্ষধারেযুদশনঃ শিতনা রাচদংগ্রবান্ ॥৩। 

ধস্তামর্ধতাআাক্ষো মহোরগ ইব শ্বসন্। 

নরবীরঃ প্রমুদিতৈঃ শো ণৈরশৈরমহাজবৈঃ ॥8॥ 
উত্পতভ্িরিবাকাশং ক্রামন্তিরিব পর্ববতান্। 

রুক্সপুঙ্থান্ শরানস্তন্ যুধুধানমুপা'দ্রব ॥৫॥ (বিশেষকম) 

ভারতকৌমুদী 

বাণ ইতি। নিকৃত্ে ছিন্পে। যুযুধানেন সাতাকিনা। খিনেঃ পৌন্ধে সত্যকৌ ॥১-২। 

সংপ্রেতি। অত্র মহোরন ইবেত্যুপমান্ুদারা সর্বন্ধোপমিতমমান এব কার্ধাঃ। তথ! 

চট ক্রোধো বিষমিব যস্ত সঃ ব্যািতাস্তং প্রকটি তবদনমিব শরাসনমাকষ্টং ধনুর্ঘস্ত সঃ, তীক্ষধার! 

রাষ্ট্র বলিলেন_-দগ্য়! বৃফিবংশের প্রধান বীর সেই সাত্যকি ভ্োণের 

সেই বাণটাকে ছেদন এবং ধৃষ্টদ্যয়কে মোচন করিলে, তখন ক্রুদ্ধ, মহাংনুদ্ধর 

ও সর্বশস্ত্রধারিশ্রে্ঠ ভ্রোণ নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকির উপরে কিরূপ আচরণ 

করিলেন ? ॥১--২। 

সঞ্জয় কহিলেন__“মহারাজ ! নরবীর দ্রোণ তখন ক্রোধে ও অসহিষুতায় 

আরক্তনয়ন হইয়া দ্রুতগামী মহাসর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়৷ ত্বর্ণ- 

পুঙ্খ বাণ সকল নিক্ষেপ করতঃ ধুষ্ট্যয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। তৎকালে 

দ্রোণের ক্রোধ হইয়াছিল বিষের তুল্য, আকৃষ্ট ধন্ুখান! ছিল-_প্রকটিত মুখের 

(২...খিনেঃ পৌত্রম্...নি। (৩) সংগ্রক্ততক্রোধবিষঃ...নি। (৫)--আকাশে... 

পর্বতম্...নি। 
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শরপাতমহাবর্ষং রথঘোযবলাহকম্ । 

কার্মুকাকর্ষবিক্ষেপং নারাচবনহুবিভ্যুতম্ ॥৬॥ 

শভিখড়গাশনিধরং ক্রোধবেগসমুখিতমূ । 

দ্রোণমেঘমনাবাধ্যং হয়মারুতচোদিতম্ ॥৭॥ 

দৃষ্টেবাভিপতন্তং তং শুরঃ পরপুরপ্ীয়ঃ 
উবাচ ও শৈ [নেয়ঃ প্রহ্সন্ দরদ: ॥৮॥ (বিশেষকমট 

ভারতকৌমুদী 
ইঘবে| বাঁণ। দশনা দন্ত! ইব যণ্ত সঃ, শিতাঃ সধারা নারাচ। দংষ্টো দংষ্টেব অন্ত সম্ভীতি সঃ। 
সংরপ্তেণ ক্রোধেন অমর্ষেণ অসহিক্ণুতয়া চ তাতে তাত্রবর্ণে অঞ্ষিণী চক্ষুষী যন্ত স তাদৃশশ্চ, 

নরবীরে| দ্রোণঃ, সংপ্রদ্ধতো। ধাবিতঃ, মহোরগে| মহাসর্প ইব শ্বসন্, রুন্পপুঙ্খান্ স্বর্ণথচিত- 
মুপদেশান্ শরান্, অন্ন নিক্ষিপন্, প্রমুদ্তৈহ ষ্টেঃ, শোণৈ রক্তবর্ণৈঃ, মহাজবৈর্মহাবেগৈ:, 

আকাশমুখ্পতছ্িরিব, পর্বতান্ ক্রামন্তিলজ্ঘয়স্টিরিব চ অঙ্শৈঃ, যুযুধানং সাত্যকিম্, উপাদ্রবং 
অভাধাবহ ॥৩-৫। 

এরেতি। অত্রাপি দৃষ্টে বেত্যুপমায়াঃ সাধকত্বাৎ রূপকস্ত চ বাধকত্বাদুপমিতসমা এব 
কর্তব্য: । শূরো যুদ্ধদুম্মদঃ পরপুরপ্য়শ্ঠ খৈনেয়ঃ সাত্যকি:, শরাণাং পাঁতো বর্ষধং মহাবর্ষমিব 
যন্ত তম, রথঘোষো বলাহকে। মেঘে! মেঘনির্ধেষ ইব যণ্ত তম্, কার্ম্ুকস্য আকর্ষ আকর্ষণং 
থিক্ষেপে। বাঘুনা চালনমিব যস্য তম্, নারাচা বহবো বিছ্বাত ইব যন্য তম্, শক্তয়: খড়গাশ্চ 
অশনয়ো বজ্জা ইব তান্ ধরতীতি তম্, ক্রোধস্ত বেগো বেগ ইব তেন সমুখিতমাগতম্, হয়া 
অশ্বা ম!রুতা বায়ব ইব তৈশ্চোদিতং প্রেরিতঞ্চ, অনাবাধ্যমন্যৈবারয়িতুমশক্যম্, তম্, দ্রোণে! 
যেঘ ইব তম্ অভিপতত্তমাগচ্ছন্তম দৃষ্টেব, প্রহসন্, তং সারথিমুবাচ ॥৬-_-৮| 

আশ পিন্চ পাটি পাস পতি পাটি এ ০ ৯ সপ্টি পাচ লা কিছ পান শী সি শী সি পি 

শশা শিপ 

সমান, তীক্ষধার বাণগুলি ছিল- দন্তসমূহের সদৃশ এবং নুধার নারাচগুলি 
ছিল-_দৰ্ট্রার (মাড়ীর) তুল্য। আর তাহার হষ্ট। রক্তবর্ণ ও বেগবান্ অশ্বগণ 
যেন তৎকালে আকাশে উঠিতেছিল এবং পর্বত লঙ্ঘন করিতেছিল ॥৩-__৫॥ 

তখন মেঘের বিশাল বারিবর্ষণের ন্যায় দ্রোণের শরবর্ষণ চলিতেছিল, 
মেঘগজ্নের তুল্য তাহার রখধ্বনি হইতেছিল, ধনুর আকর্ষণ বায়ুসঞ্চালনের 
সমান দেখা যাইতেছিল এবং নারাচগুলি বিদ্যুতের তুল্য প্রকাশ পাইতেছিল। 
আর দ্রোণ বজ্র তুল্য শক্তি ও তরবারি ধারণ করিতেছিলেন, বায়ুবেগতুল্য 
ক্রোধবেগে উপস্থিত হইতেছিলেন এবং বায়ুর সমান অশ্বগণকর্তৃক চালিত 
হইয়াছিলেন। এ হেন অনিবার্ধ্য দ্রোণকে মেঘের ম্তায় আসিতে দেখিয়াই 
বার, যুদধছর্র্ষ ও বিপক্ষনগরবিজয়ী সাত্যকি হাস্ত করতঃ তাহার সারথিকে 
বলিলেন_-/৬-_৮। 

৪৯১ 
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এতং বে ব্রাঙ্গণং ক্রুরং দ্বকণ্ধর্ণানবস্থিতমূ | 

আশ্রয়ং ধার্তরাষ্ট্রস্ত রাজ্ছো ছুঃখভয়াবহ্ম্ ॥৯| 
শীঘং প্রজবিতৈরশ্শৈঃ প্রত্যুদৃযাহি প্রহ্থউবৎ | 
আচার্ধ্যং রাজপুত্রাণাঁং সততং শুরমানিনমূ ॥১০॥ (যুগ্নকমূ) 
ততো রজতপঙ্কাঁশ। মাধবস্থ হয়োওমাঃ | 

িনিরাতো শীগ্রমগচ্ছন্ বাতরংহসঃ ॥১১॥ 

ততস্তৌ ভ্রোণশৈনেযৌ যুযুধাতে পরন্তপো | 
* রাড পরম্পরমূ ॥১২। 
ইযুজালারৃতং ব্যোঁম চক্রুতু  পুরুষর্ষতৌ | 
পুরয়ামাসতুবাঁরাবুভৌ দশ দিশঃ শরৈঃ ॥১৩। 

মেঘাবিবাতপাপায়ে ধারাভিরিতরেতরম্ 
ন ম্ম সূর্ধ্যস্তদা ভাতি ন ববৌ চ সমীরণঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্) 

্ ভারতকৌমুদী 
এতমিতি। স্বকর্মপি ব্রাঙ্মণকাধ্যে যাজনাদাবনবস্থিতষ্। অত এবানেন সহ যুদ্ধে নান্টি 

দোষ ইতি ভাবঃ। ধার্তরাষটরন্ত দু্যোধনন্, রাজ্ঞো যুধিষ্টিরস্ত | প্রজবিতৈর্বেগবন্তিঃ ॥৯--১০। 
তত ইতি। রজতসন্কাশা রৌপ্যবৎ শুত্রাঃ, মাধবস্ মধুবংশীয়ন্ত সাত্যকেঃ ॥১১। 
তত ইতি। দ্রোণশৈনেয়ৌ দ্রোণসাত্যকী ॥১২। 

_ ইঘিতি। ইযুজালাবৃতং বাপসমৃহাচ্ছাদিতম্। তপাপায়ে গ্রীষ্মাবসানে ॥১৩--১৪। 
“সারথি! এই ব্রাহ্মণ ক্রুরপ্রকৃতি, আপন কার্ষ্ে অনবস্থিত, দুর্য্যোধনের 

আশ্রয়, যুধিষ্টিরের ছুঃখ ও ভয়ের কারণ, রাজপুত্রগণের অস্ত্রগুরু এবং সর্বদা 
বীরাভিমানী। স্ৃতরাং তুমি আনন্দিতের গ্যায় হইয়া বেগবান্ অশ্বগণের গুণে 
সত্বর উহার দিকে গমন কর? ॥৯-__১০। 

তাহার পর রৌপ্যের স্ায় শুত্রবর্ণ এবং বায়ুর তুল্য বেগবান সাত্যকির 
উত্তম অশ্বগণ সত্বর ড্রোণের অভিমুখে গমন করিল ॥১১ 

তদনস্তর শত্রস্তাপকারী দ্রোণ ও সাত্যকি বহুসহত্র বাণদ্বারা পরস্পর 
তাঁড়ন করিতে থাকিয়! যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১২।॥ 

্রীষ্মাবসানে ছুইটা মেঘ যেমন ধারাবর্ষণদ্বারা আকাশ আবৃত করে, সেই- 
রূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ ছুই বীরই আকাশটাকে বাণজালে আবৃত করিলেন এবং 
বাণদ্বারা দশটা দিকৃকেই পুর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সূর্য্য প্রকাশ পান 
নাই বা বায়ুও বহিত হয় নাই ॥১৩--১৪॥ 
সপ আপ | পাপীলিল 

পাশা শিপ শসা উল পর (৯) এনং বৈ...ধর্শরাজভয়াবহম্__নি, এনং বৈ-..রাজো! দুঃধভয ধভয়াপহ্ম্--বা। 

০৮, 
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ইযুজালারতং ঘোরমন্ধকারং সমন্ততঃ | 
অনাধুষ্যমিবান্যেষাং শুরাণামভবভদা ॥১৫। 

অন্ধকারীকৃতে লোকে দ্রোণশৈনেয়য়োঃ শরৈঃ। 
তয়োঃ শীত্রান্্বিছ্যোর্ধোণসাত্বতয়োস্তদা | 

নান্তরং শররৃষ্ঠীনাং দশে নরসিংহয়োঃ ॥১৬। 
ইুণাং সন্নিপাতেন শব্দো ধারাঁভিঘাতজঃ | 

শুশ্রুবে শক্রমুক্ঞানীমশনীনামিব স্বনঃ ॥১৭॥ 

নারাচৈব্যতিবিদ্ধানাং শরাণাঁং রূপমাবভৌ | 
আশীবিষ-বিদফ্টীনাং সর্পাণামিব ভারত ! ॥১৮॥ 
তযোর্জযাতলনির্ঘেধঃ শুশ্রুবে বুদ্ধশোৌগুয়োঃ 
অজত্রং শৈলশূঙ্গ।ণাং বজেণীহন্যতামিব ॥১৯| 
উভয়োস্তৌ রথ রাজন! তে চাশ্বাস্তে৷ চ সারথী। 
রুক্সপুষ্থৈঃ শরৈশ্ছন্নাশ্চিত্ররূপ! বভুত্তদ! ॥২০। 

ভারতকৌমুদী | 
ইধিতি। যদা ব্যোম ইযুজালাবৃতমভবদিতার্থ:। অনাধূয্যমনিবা্ধ/মূ্ ॥১৫। 

অদ্ষেতি। সাত্বতঃ সাত্বতবংশীয়ঃ সাত্যকিঃ। অস্তরং ছিদ্রম্। ষট্পাদোহয়ং গ্লোকং ॥১৬। 

ইযুণামিতি। ধারয়া যোহভিঘাত আঘাতত্তজ্জঃ। শব্রমুক্তানামিন্্রনিক্ষিপানাম্ ॥১৭। 
নারাচৈরিতি। ব্যতিবিদ্ধানাং তাড়নানপ্তরং শ্রিষ্টানাম। আশীবিষৈবিদষ্টানাং মুখেন 

ধৃতানাম্ ॥১৮| 

তয়োরিতি। যুদ্ধে শৌগুয়োর্মতিয়োঃ। আহন্তাম্ আহম্যমানানাম্ ॥১৯| 
উউয়োরিতি। কক্নপুখৈ: স্বর্ণখচিতমূলদেশৈ:, ছন্না আবৃতাঃ ॥২০॥ 

আকাশ যখন বাণজালে আবৃত হইয়া গেল, তখন সকল দিকেই অন্য বীর- 
গণের অনিবার্য ঘোর অন্ধকার হইয়া পড়িল ॥১৫॥ 

দ্রোণ ও সাত্যকির বাণ সমরভূমিকে অন্ধকারময় করিয়া ফেলিলে, সেই 
নরশ্রেষ্ঠ ও শীঘ্রান্ত্রবিৎ দ্রোণ ও সাত্যকির বাণবৃষ্টির ফাক দেখা গেল না৷ ॥১৬। 

বাণসমূহের পরস্পর আঘাতজাত শব্দ, ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রশৰের শ্ায় শুন! 
যাইতে লাগিল ॥১৭॥ 

ভরতণন্বন! নারাচ যাইয়া বাণগুলিকে বিদ্ধ করিলে, তীক্ষবিষ-সর্প-মুখ- 
সংস্পৃষ্ট অপর সর্পগণের ন্যায় সেগুলির আকৃতি প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥১৮। 

বজ্াহত পর্বতশৃঙ্গের শব্দের ন্যায় যুদ্ধমত্ত দ্রোণ ও সাত্যকির ধনুষ্ঙ্কার 
অনবরত শুন। যাইতে লাগিল ॥১৯॥ 



৭২৪ মহাভারতে দ্রোণ- 

নির্মলানামজিঙ্গানাং নারাচানাং বিশাংপতে ! | 

নিম্মু্তাশীবিষাভানাং সম্পাতোহভূৎ স্থদারুণঃ ॥২১। 
উভয়োঃ পতিতে চ্ছত্রে তখৈব পতিতো৷ ধ্বজৌ । 
উতো ৷ র্লধিরসিক্তাঙ্গাবুভৌ চ বিজয়ৈষিণো ॥২২॥ 
অ্রবন্তিঃ শোণিতং গাত্রৈঃ প্রক্রতাবিব বারণৌ । 
অন্যোন্যমভ্যবিধ্যেতাং জীবিতান্তকরৈঃ শরৈঃ ॥২৩| 

গজিতোতক্রুষ্টসন্নাদাঃ শঙছুন্দূতিনিস্বনাঃ। 
উপারমন্মহারাঁজ ! ব্যাজহার ন কশ্চন ॥২৪॥ 

তুফীস্তুতান্নীকানি যোধা যুদ্ধাছুপারমন্। 
দদৃশ্ডদ্বেরথং তাভ্যাং জাতকৌতুহলা জনীঃ ॥২৫। 

ভারঙকৌমুদী 
নিশ্শলানামিতি। অজিদ্ধানাং সরলানাম্। নিম্মৃক্তান্তক্তত্বচে! যে আশীবিষাশ্তীক্ষবিঘ। 

দীর্ঘাকৃতয়ঃ সর্পান্তদাভানাং তত্ত ল্যানাম্ সম্পাতঃ পরম্পরসংঘর্ষ: ॥২১। 
উভয়োরিতি। অভবতামিতি সর্বত্র শেষ: ॥২২॥ 

শ্রবন্তিরিস্তি। শ্রবস্তিশ্রিঃসারয়ন্তিং ৷ প্রক্রতৌ মদরত্রাবিণৌ, বারণৌ গজৌ ॥২৩। 
গজিতেতি। গঞ্জিতং গর্জনমুততুষ্টমাহ্বানঞ্চ তদ্রপাঃ সম্গাদাঃ। ব্যাজহ।র উবাচ ॥২৪॥ 
তৃষ্টীমিতি। উপারমন্ বিরতাঃ। কুত ইত্যাহ দদৃশুরিতি। তাভ্যাং তয়োঃ।২৫। 

_. ব্রাজা! দ্রোণ ও সাত্যকি ছুই জনেরই সেই রথ ছুইখানা, সেই অশ্বগণ 
এবং সেই সারথি ছুই জন স্বর্ণপুঙ্থ বাণে আবৃত হইয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশ 
পাইতে থাকিল ॥২০॥ 

নরনাথ ! খোলসশূন্ সর্পের ন্যায় নিম্মাল ও সরল নারাচসমূহের অতিদ[রুণ 
সংঘর্ষ হইতে লাগিল ॥২১। 

দ্রোণ ও সাত্যকি ছুই জনেরই ছত্র ও ধ্বজ পতিত হইল এবং ছুই জনেরই 
গাত্র রক্তে সিক্ত হইয়া গেল; তথাপি তাহারা ছুই জনই জয় করিবার চেষ্ট। 

করিতে লাগিলেন ॥২২। 

দুইটা হাতীর গাত্র হইতে যেমন মদজল নির্গত হয়, সেইরূপ ছুই জনের 

গাত্র হইতেই রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা জীবননাশক বাঁণ- 

সমূহদ্বার। পরস্পর বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥২৩॥ 
মহারাজ! তৎকালে গর্জন ও আহ্বানের শব্দ এবং শঙ্খ ও ছুন্দুভির ধ্বনি 

বিরত হইল; আর কেহই কোন কথ কহিতে লাগিল না৷ ॥২৪॥ 

(২৪-০ঘদর্শ দ্ৈরথম্.. 'জাতকৌতুহলো জন:--বা৷ নি, দগৃশে...কৌতৃহলো জন:-পি। 
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রথিনে! হস্তিযন্তারে। হয়ারোহাঃ পদাতিনঃ | 

অবৈক্ষন্তাচলৈর্নে ত্রৈঃ পবিবার্ধ্য রথর্ষভৌ৷ ॥২৬| 
হস্ত্যনীকান্যতিষ্ঠন্ত তথানীকানি বাজিনাম্। 
তথৈব রথবাহিন্যঃ প্রতিব্যৃ্থ ব্যবস্থিতাঃ ॥২৭॥ 
মুক্তাবিদ্রমচিত্রৈশ্চ মণিকাঞ্চনভূষিতৈঃ | 
ধ্বজৈরাভরণৈশ্চিত্রৈঃ কবচৈশ্চ হিরণয়ৈঃ ॥২৮। 
বৈজয়ন্তীপতাকাভিঃ পরিস্তোমাঙ্গকম্ধলৈঃ | 
বিমলৈনিশিতৈঃ শক্ত্ৈর্য়ানাঞ্চ প্রকীর্ণ কৈঃ ॥২৯॥ 
জাতরূপময়ীভিশ্চ রাজতীভিশ্চ মুদ্ধনু | 

গজানাং কুন্তমালীভিদরস্তবেষটশ্চ ভারত ! ॥৩০। 
সবলাকাঁ?ঃ সখগ্ভোতাঃ সৈরাবতশতহদাঃ। 
অদৃষ্যান্তোষপরধ্যায়ে মেঘান।মিব বাগুরাঁঃ ॥৩১॥ (কলাপকম্) 

ভারতকৌয়ুদী 
রথিন ইতি । হক্তিনাং যন্তারশ্চালকা:, হয়ারোহা অশ্বারোহিণঃ ॥২। 

হস্তীতি। অনীকানি সৈগ্তানি। রথনাং বাহিন্তঃ সৈন্তানি ॥২৭। 
মুক্তেতি। হিরণায়ৈ: ন্বণময়ৈঃ | বৈঙয়ন্ত্যে! বিচিত্রাঃ পতাকা পতাকাশ্চ তদিতরান্তাভিঃ, 

পরিস্তোমানি গজাদীনাং পৃষ্টাস্তরণানি অঙ্গকম্বলানি চ তৈঃ। প্রবীর্ণ কৈশ্চামরৈঃ। জাত- 

রূপনয়ীভিঃ স্বর্ণময়ীভিঃ, রাজতীভিঃ রৌপ্যম্ধীভিঃ| দল্ুবেটষটদস্থাবরণৈশ্চ হেতুভিঃ 
ব্ণাকয়! বকশ্রেণ্যা সহেতি সবলাকাঃ। মুক্তারজতাদীনাং সাদৃশ্টার্থমিদম।  খগ্োতৈ- 

ভারতভাবদীপঃ 
বাণ ইতি ॥১--৫॥ কাম্ম্কাকর্ষ এব বিক্ষেপ আসারপ্রধানং যশ ॥৬_-১৫॥ অতন্তর- 

মবচ্ছেদঃ ॥১৬--২৬। রথবাহিন্যো। রথসেনাঃ ॥২৭-_-২৮॥ বৈজয়স্তীবিপক্ষণাভিঃ পতাকাভিঃ 

সমস্ত সৈন্যই নীরব হইল, যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং সমস্ত 
লোক কৌতৃহলাম্বিত হইয় তাহাদের দ্বৈরথ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল ॥২৫। 

রথীরা, হস্তিচালকেরা, অশ্বারোহীরা ও পদাতিরা সেই রথিশ্রেষ্ঠ ছুই জনকে 
পরিবেষ্টন করিয়। নিণিমেষ নয়নে তাহাদের যুদ্ধ দেখিতে থাকিলেন ২৬ 

হস্তিসৈম্য, অশ্থসৈগ্য এবং রথিসৈম্তেরাও ব্যৃহ রচনা করিয়! অবস্থান করিতে 
লাগিল।২৭। 

ভরতনন্দন ! মুক্তা ও প্রবালে খচিত থাকায় বিচিত্র এবং মণি ও ব্বর্ণে 
ভধিত ধবজ, বিচিত্র অলঙ্কার, স্বরণময় কবচ, বিচিত্র পতাকা, সাধারণ পতাকা, 

(২৬) হয়ারোহা: পদাতয...বা নি। 



৭২৬ মহাভারতে দ্রোণ_ 

অপশ্থন্ন্মদীয়াশ্চ তে চ যৌধিষ্ঠিরাঃ স্থিতাঃ। 
তদ্যুদ্ধং যুযুধানস্ত দ্রোণস্য চ মহাত্বনঃ ॥৩২॥ 

বিমানীগ্রগত। দেবা ব্রহ্মসোমপুরোগমাঃ | 
সিদ্ধচারণসংঘাশ্চ বিদ্যাধরমহো রগাঁঃ ॥৩৩। 

গতপ্রত্যাগতাক্ষেপৈশ্চিত্ৈঃ শস্ত্রবিঘাতিভিঃ | 
বিবিধৈবিন্ময়ং জগ্যস্তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্) 
হস্তলাঘবমন্ত্েষু দর্শয়ন্তে৷ মহাবলৌ । 

অন্যোন্যমভ্যবিধ্যেতাং শরৈস্তো দ্রোণপাত্যকী ॥৩৫॥ 
ততো দ্রোণন্ত দাশাহ্ঃ শরাংশ্চিচ্ছেদ সংযুগে। 
পিভিঃ হেরা ধনুশ্চৈব মহাছ্যাতে ॥৩৬। 

ভারতকৌমুদী 
জ্যোতিরিঙ্গণৈ: সহেতি সখগ্যোতাঃ। মণিকাঞ্চনাদীনাং সাম্যার্থমিদম্। এরাবতেন ই 

ধঙ্গষা শততহ্দয়া বিদ্যুত চ মহেতি সৈরাবতশতত্বদাঃ | বিক্রমাদীনামৌপম্যার্থমেতৎ। অনৃশ্ঠন্ 

সেনাঃ, উষ্ণপধ্যায়ে গ্রীক্মাবসানে, বাগুর জালানি ॥২৮-_-৩১। 

অপশ্যন্িতি । অন্মদীয়াঃ সৈনিকাঃ। যুযুধানস্য সাত্যকে; ॥৩২। 
বিমানেতি। সোমশন্ত্র। আক্ষেপ আকর্ষণম্। বিবিধৈর্বযাপারৈঃ ॥৩৩--৩৪। 

হস্তেতি। অস্থেষু অনতপ্রয়োগেষং সতয়োর্লাঘবং তত্ব ॥০৫। 

হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতির পষ্ঠের আস্তরণ ও গাত্রকস্থল, নির্দল ও ন্মুধীর অস্ত 
অশ্বের চামর এবং হস্তিমস্তকের ন্বর্ণময় ও রৌপ্যময় কুস্তমালা, আর দস্তের 

আবরণ থাকায় বর্ষ কালে বকশ্রেণী, খছ্োভপঙ.ক্তি, ইন্দ্রধন্থ ও বিছ্যুৎসমন্থিত 

মেঘমালা র ন্যায় সেই সেনাকে দেখা যাইতে লাগিল ॥২৮-_৩১। 

আমাদের ও যুধিটিরের সৈন্যের! দীড়াইয়! ঈাড়াইয়! মহাত্মা দ্রোণ ও 

সাত্যকির সেই যুদ্ধ দেখিতে থাকিল ॥৩২॥ 

আর বিমানস্থিত ব্রহ্ম! ও চন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা, সিদ্ধ ও চারণগণ এবং 

বিগ্াধর ও নাঁগসমূহ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও সাত্যকির বিচিত্র গমন, প্রত্যা- 

গমন ও পরস্পর আকর্ণ, আর অস্ত্রনিবারক নানাবিধ ব্যাপার দেখিয়! 

বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৩৩-_-৩৪। 

সেই মহাবল দ্রোণ ও সাত্যকি অস্ত্রপ্রয়োগে হস্তলাঘব দেখাইতে থাকিয়! 

বাণদ্ধার৷ পরস্পর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ॥৩৫॥ 
শপ পাশাপাশি 

৩)- অন্তো্তঞভিবিধ্যেতামূ্. 'বা নি | 



পর্ববণি পঞ্চাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৭২৭ 

নিমেষান্তরমাত্রেণ ভারদ্বাজোইপরং ধনুঃ | 

সজ্যং চকার তদপি চিচ্ছেদাস্ত স সাত্যকি? ॥৩৭॥ 
ততত্ত্রন্ পুনর্জোণে ধনুহৃন্তো ব্যতিষ্ঠত। 
সজ্যং সজ্যং ধনুশ্চাস্ত চিচ্ছেদ নিশিতৈ? শরৈঃ ॥৩৮॥ 
ততোহস্য সংযুগে দ্রোণে। দৃষ্ট। কম্মীতিমীনুষমূ । 
যুযুধানস্ত রাজেন্দ্র! মনসৈতদচিন্তয়ৎ ॥৩৯॥ 
এতদস্ত্রবলং রাঁমে কার্তবীষ্্যে ধনঞ্জয়ে। 
ভীয্মে বা পুরুষব্যাত্রে যদিদং সাত্বতাঁং বরে। 
তঞ্চাস্ মনস! দ্রোণঃ পুজয়ামাস বিক্রমম্ 1৪০। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। দাশার্থে! দাশাহৃবংশীয়ঃ সাত্যকিঃ | পত্রিভিবাণৈঃ ॥৩৬। 

শিমেষেতি। ভারদ্বাজে! দ্রোণ:। সজাম্ আরোপিত গুনকম্ ॥৩৭। 
তত ইতি। ত্বরন্ ত্বরমাণঃ। চিচ্ছেদ সাত্যকিরে ॥৩৮। 

তত ইতি। সংযুগে যুদ্ধে । যুযুধানন্য সাত্যকেঃ ॥৩৯। 

দিতি। রামে জামদগ্নো। সাত্বতাং বরে সাত্যকৌ। যট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥৪০| 

রি 

নি ঞ 

তদনস্তর সাত্যকি অভিদৃঢ় বাণসমূহদ্ধারা সত্ব স্বর মহাতেজ ভ্রোণের বাণ 
সকল ওধনু ছেদন করিলেন ॥৩৬। 

পরে দ্রোণ নিমেষমধ্যে অন্ত ধন্নু লইয়া তাহাতে গুণারোপণ করিলেন; 
সাত্যকি তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৩৭॥ 

তাহার পর দ্রোণ পুনরায় সত্বর অন্ত ধনু গ্রহণ করিয়। ঈাড়াইলেন । কিন্তু 
সাত্যকি নিশিত শরসমূহদ্বারা তাহাও ছেদন করিলেন। এইভাবে দ্রোগ যত 
বার ধন্থু লইয়া গুণারোপণ করিলেন, ততবারই সাত্যকি তাহা ছেদন 
করিলেন ॥৩৮। 

রাজশ্রেষ্ট ! তৎপরে দ্রোণ যুদ্ধে সাত্যকির সেই অলৌকিক কার্ধা দেবিয়া 
মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন ॥৩৯। 

'সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকির এই যে অস্ত্রবল দেখিতেছি, ঈদৃশ অন্ত্রবল পরশুরাম, 
কার্তবীর্ধযাজ্ঞুন ও পুরুষস্রেষ্ঠ ভীম্মের ছিল এবং অজ্জনের আছে, । পরে দ্রোণ 
মনে মনে সাত্যকির সেই বিক্রমের প্রশংসা করিলেন ॥ ॥৪৩। 

৬০০ “চিচ্ছেদ: নব সপ্ত চ_বঙ্গ বন্ধ। ইত: পরম্ “এবমেকশতং ছনব ধ্যাং দখিনা । | 
শ টাস্তরং তয়োদৃষ্টিং সন্ধানে চ্ছেদনেহপি চ॥” অয়মধিকঃ শ্লোক: বা নি। 



৭২৮ মহাভারতে দ্রোণ_- 

লাঁঘবং বাসবস্তেব সংপ্রেক্ষ্য ছবিজসত্তমঃ | 

তুতোান্ত্রবিদাঁং শ্রেষ্টস্তথ! দেবাঃ সবাসবাঃ ॥8১। 
ন তামালক্ষয়া মাস্থূর্লঘৃতাং চিত্রযোধিনঃ | 

দেবাশ্চ যুযুধানস্ গন্ধরাশ্চ বিশাংপতে ! | 

দিদ্ধচারণসংঘাশ্চ বিছুর্ধেণস্ত কন্ম তৎ ॥৪২॥ 

ততোহন্যদ্ধনুরাদায় দ্রোণ? ক্ষত্রিয়মর্দনঃ | 

আক্ত্রৈরন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠে৷ যোধয়ামাস ভারত ! ॥8৩॥ 

তম্তা স্ত্রাণ্যস্ত্রমায়াভিঃ প্রতিহত্য স সাত্যকিঃ। 

জঘান নিশিতৈর্বাৈস্তদস্ভুতমিবীভবৎ ॥88॥ 

তশ্াতিমানুষং কর্ণ দৃষ্টীন্যৈরসমং রণে। 
যুক্তং যোগেন যোগজ্ঞান্তাবকাঁঃ সমপুজয়ন্ ॥8৪৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
লাঘবমিতি। লাঘবং দ্রতাপ্বক্ষেপযোগাতাম্, বাঁসবশ্ ইন্জুস্ত 18১। 

নেতি। আলক্ষয়ামান্্রন্ত্র দদৃণ্তঃ। তৎ তাদৃশম্। অয়মপি যট্পাদঃ ক্লক: 0৪২ 

তত ইতি। যোধ্রামাস যুধুধে । স্বার্থে ইন্ 1৪৩ 

তস্তেতি। অস্ত্রাণাং মায়াভিঃ কৌশলৈঃ। একদৌভয়করণমেবাতুতম্ ॥8৪8 

ভারতভাবদীপঃ 

পরিস্তোমৈরর্ণক্ধলৈঃ অঙ্গকলৈঃ সুক্ষ্মক্থলৈঃ ॥২৯__-৩০॥ এরাবতমিল্দ্রধন্থঃ ॥৩১॥ উষ্্য 

পর্যযায়ে অপগমে ॥৩২-৩৩॥ প্রত্যাগতং নিবর্তন্মূ, অক্ষেপঃ প্রহরণম্ ॥৩৪-৪১॥ আলক্ষয়ামান্থ- 
2 গীতা ৮5 পাশিপাসপিসসপে্াপীশিক 

পপস্পেপসপ পাপা িপাশাত 

তখন ত্রান্গণশ্রেষ্ঠ ও অস্ত্রজ্ঞ প্রধান দ্রোণ ইন্দ্রের ম্যাঁয় সাত্যকির সেই 
লঘ্ুহস্ততা৷ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত দেবতারাও সন্তোষ লাভ 

. করিলেন ॥৪১॥ 

নরনাথ ! ক্রমে দেবগণ, গন্ধবর্গণ ও সিদ্ধচ।রণগণ বিচিত্রযোধী প্রোণ ও 

সাতাকি ভিন্ন অন্যত্র সেরূপ লঘ্ুহস্ততা দেখেন নাই বলিয়া ত্রোণ এবং 

সাত্যকিরই সেইরূপ কাধ্য হইতে পারে এইরূপ মনে করিলেন ॥৪২॥ 

ভরতনন্দন। তাহার পর অস্তজ্ঞ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়বিজয়ী ত্রোণ অন্য ধনু 
লইযী। নান।বিধ অন্তদ্ধর। যুদ্ধ করিতে ল'গিলেন ॥৪৩। 

তখন স্ংত্যকি আপন অস্ত্নৈপুণো দ্রোণের অস্ত্র প্রতিহত করিয়া সুধার 
বাণসয়ৃহদ।র! ত/হ।কে অ।ঘাত কারিতে থ/কিলেন। তাহা যেন অও্ুত বলিয়া 
কো হইল 188% 
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যদক্ত্রমস্ততি দ্রোণস্তদেবাস্ততি সাত্যকি?। 

তমাচার্যোইপ্যসংভ্রান্তোহযোধয়চ্ছক্রতাঁপনঃ ॥৪৬॥ 

ততঃ ক্রুদ্ধো' মহারাজ ! ধনুর্বেদস্য পারগঃ। 
বধায় যুযুধানস্য দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ॥8৭। 
তদাগ্নেয়ং মহাঘোরং রিপুত্রমুপলক্ষ্য সঃ। 

দিব্যমন্ত্র মহেঘাসো। বারুণং সমুদৈরয়ৎ ॥৪৮॥ 

হাহাঁকারো মহানাসীদৃদৃষ্টা দিব্যান্ত্রধারিণৌ। 
ন বিচেরুস্তদাকাঁশে ভূতান্যাকাশগান্যপি ॥৪৯॥ 

আন্ত্র তে বারুণাগ্রেয়ে তাভ্যাং বাণাসনাহিতে | 

ন তাবদভ্যপদ্ভেতাং ব্যাবর্তদথ ভাঙ্করঃ ॥৫০॥ 

| ভারতকৌমুদী 
তশ্তেতি। যোগেন অক্প্রয়োগোপায়েন, যোগঞজ্ঞা অক্তপ্রয়োগোপায়বিদঃ ॥৪৫1 

য্দিতি। অন্ততি ক্ষিপতি। অসংভ্রান্তঃ অবিচলিতঃ ॥৪৬| 

তত ইতি। যুযুধানশ্য সাত্যকেঃ | উদৈরয়ং নিক্ষেপ্ত মুদযচ্ছৎ 18৭ 

তদিতি। দিবি ভবং দিব্যমলৌকিকম্। সমুদৈরয়ং নিক্ষেপ্ত মুদ্যুক্তবান্ ॥৪৮| 
হাহেতি। আকাশগানি ভূতানি বিহঙ্গাদর়ঃ প্রাণিনোহপি ॥৪৯| 

মহারাজ! আপনার পক্ষের অস্ত্রোপায়জ্ঞ লোকেরা সাত্যকির সেই 
অলৌকিক, অন্যের সহিত অতুলনীয় ও উপাযযুক্ত কর্ম দেখিয়। তাহার প্রশংসা 
করিতে লাগিল ॥8৫॥ 

দ্রোণ যে অস্ত্র ক্ষেপ করেন, সাত্যকিও সেই অস্ত্রই ক্ষেপে করেন। শক্র- 
তপন আচার্য্য অবিচলিত থাকিয়! সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন ॥৪৬।॥ 

মহারাজ! তদনম্তর ধনুর্বেদের পারগামী দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া! সাত্যকিকে 
বধ করিবার জন্য অলৌকিক অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিলেন ॥৪৭॥ 

মহাভয়স্কর ও শক্রনাশক সেই আগ্নেয় অস্ত্র দেখিয। মহাধনুদ্ধর সাত্যকিও 

অলৌকিক বারুণাস্ত্র ক্ষেপ করিবার আয়োজন করিলেন ॥১৮। 

তখন দভ্রোণ ও সাত্যকিকে অলৌকিকান্ত্রধারী দেখিয়া উভয়সৈম্যমধ্যেই 
বিশাল হাহাকার উপস্থিত হইল এবং আকাশগমী প্রাণীরাও ভয়ে আকাশে 

বিচরণ করিতে লাগিল না ।৪৯ 

নি । গর 1৮৮ 171 ৫০/..৭ হাতা]... 
| যাবৎ***বা,.."বাণৈঃ সমাহিতে | নযাবং-.নি। 

৯২ ও 
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ততো যুধিষ্ঠিরে! রাজা! ভীমসেনশ্চ পাগুবঃ | 
নকুল; সহদেবশ্চ পর্যযরক্ষন্ত সাত্যকিমূ ॥৫১। 

ধৃষ্টছ্যুন্মুখেঃ সার্ঘং বিরাটশ্চ সকেকয়ঃ | 
মৎস্য; শান্বেয়সেনাশ্চ দ্রোণমাজগা,রঞ্জসা ॥৫২॥ 

ছুঃশাসনং পুরস্কত্য রাজপুত্রাঃ সহঅশঃ। 

দ্রোণমভ্যুপপপ্তন্ত পত্বৈঃ পরিবারিতম্ ॥৫৩| 

ভারতকৌমুদী 
নন্থ তয়োিব্যান্ত্রয়োঃ কা ক। নাম ক্রিয়া তদানীমভবং, যেন মহান্ হাহাকার আসী- 

দিত্যাহ অস্ত্রে ইতি। তাভ্যাং সাত্যকিত্রোণাভ্যাম, বাণান্ অন্ততঃ ক্ষিপত আভ্যামিতি 

বাণাসনে ধন্তষী তয়োরাহিতে স্থাপিতে, তে বারুণাগ্নেয়ে অগ্ত্রে, ন তাবৎ অভ্যপদ্যেতা" 

ক্ষেপানস্তরমপি প্রভাবং নালভেতাম্, বারুণাস্বেনী ্রেঘাপ্রপ্রতিহননাৎ্, তেনৈব বারুণাস্তস্তাপু/প- 

শ্গীণত্বাদিত্যাশয়ঃ | অথ অনস্তরম্, ভাক্করো ব্যাবর্তৎ ব্যাবর্তিত গগনপশ্চিমভাগে অপাসর- 

দিত্যর্থ; ॥৫০1 

তত ইতি। পাগুবপদমপরযুধিষ্িরা দিব্যাবৃত্তার্থম্ ॥৫১| 

ধৃষ্টেতি। ফ্োবমাক্রমিতুমিতি শেষ: অগ্স। ্রতম্॥৫২| 

ছুঃখাসনমিতি। অন্াপপদ্ান্ত রঙ্গিতুৎ প্রাপ্পবন্। অড়াগমাভাব আধঃ। সপর্ৈঃ 

শক্রভিঃ ॥৫৩| 
ভারতভাবদীপঃ 

ক্ষিতবন্তঃ। বিদুর্নেত্যন্ষজ্যতে ॥৪২--৪৪॥ যোগেন সঙ্গত্যা ॥৪৫--৪৯॥ ন্ তাবদু- 

যজ্যেতাং যাবদেব ন পরাভূতে ব্যাবর্তৎ মব্যাহুতঃ পরাবৃতোহভূৎ ॥৫০__৫৫| 

ইতি দ্রোণপর্ধণি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশীতিতমোহ্ধ্যায়; ॥৮৫। 

_দ্রোণ ও সাত্যকি আপন আপন ধন্ুতে সেই আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুণান্ত্ স্থাপন- 
পূর্বক নিক্ষেপ করিলেও (পরস্পর প্রতিহত হইয়। গেল বলিয়া) কোন প্রভাব 

প্রকাশ করিতে পারে নাই। তাহার পর সূর্য্য আকাশের পশ্চিম দিকে সরিয়। 

গেলেন ॥৫০| 
তদ্দনস্তর পাঙুনন্দন রাজ। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আসিয়! 

সকল দিক্ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৫১॥ 

বিরাটরাজা, কেকয়গণ এবং মস্ত ও শান্বদেশীয় সৈম্তগণ ধৃষ্ট্যম় প্রভৃতির 

সহিত মিলিত হইয়। সত্বর দ্রোণকে আক্রমণ করিবার জন্য আগমন 

করিলেন ॥৫১।॥ 

এদিকেও সহ সহ রাজপুত্র ছুঃশাসনকে অগ্রবস্তাঁ করিয়! শক্রপরিবেষ্টিত 
দ্রোণকে রক্ষ। করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥৫৩। 
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ততে৷ যুদ্ধমভূদ্রৌজন্! তেষাঁং তব চ ধন্থিনাম্। | 

রজসা৷ সংবৃতে লোকে শরজালৈঃ সমারৃতে ॥৫৪॥ 
সর্বমাবিগ্নমভবন্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। 

সৈন্যে চ রজপা ধ্বস্তে নিশ্মর্য্যাদমবর্তত ॥৫৫॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্মাং সংহিতাঁয়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্ববণি 

জয়দ্রথবধে সাঁত্যকিপরাক্রমে পঞ্চাশীতিতমোহ্ধ্যায়ুঃ ॥০॥ * 
কক" 

ষড়শীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
০. ০-72 সপ 
গ 9 

সঞ্জয় উবাচ । 
বিবর্তমানে ত্বাদিত্যে তত্রাস্তশিখরং প্রতি 
রজস! কীর্ধ্যমাঁণে চ মন্দীভূতে দিবাকরে ॥১॥ 

তিষ্ঠতাং যুধ্যমানানাং পুনরাবর্ততামপি | 
ভজ্যতাং জযতাঞ্চেব জগাম তদহঃ শনৈঃ ॥২। (যুগ্মকম্) 

ভ।রতকৌমুদী 
তত ইতি। রঙ্গপ] ধূল্যা, লোকে উভয়পক্ষীয়যোদ্জনে 8৫৪ 
সর্বমিতি। আবিগ্রমুদিগ্নমূ। ধ্বন্তে তিরোহিতে, নির্শরধ্যাদং বিশৃঙ্খলং যুদ্ধমূ ॥৫৫॥ 

£তি মহামহোপাধ্যাত্্-ভারতা চার্ঝ-ট্রুহরিদ'সসিদ্ধা ্তব/গীশভট্রাচার্ধ্যবিরচিতায়াং মহীভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

(8) 

ইখং ববহমসুপযুদ্ধমতিধায়েদালীং ্রস্তুতমেবাজ্জুনস্য অয়দথাভিগম, মভিধাতুমাহ 
৮ শিট শী হি শ সপপিশাপিচ 

রাজা! তৎপরে উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই ধূলিজাল ও ও শরজালে আবৃত 
হইয়া গেলে, পাগুবপক্ষের ও আপনার পক্ষের ধনুর্ধরগণের যুদ্ধ হইতে 
লাগিল ॥৫৪॥ 

সকলেই উদ্দিগ্ন হইল) আর সৈশ্ঠেরা ধুলিজালে আবৃত হইয়া গেলে, 
কিছুই জানা গেল ন! এবং বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল? ॥৫৫॥ 

সন 

সঞ্জয় বলিলেন-_-“তখন সূরধ্য অস্তাচলশৃক্ষের দিকে যাইতে লাগিলে, ধূলি 
* 'যনবতিতমোহধ্যায়+ বঙ্গ বর, * অষইনবতিতমোহধ্যায়? বারানি। 



মহাভারতে ঘোণ 

তথা তের বিষভে্ু সৈন্যোযু জয় গৃিু। 

অর্জনো বাহ্দেবশ্চ +সন্ধবায়ৈব জগ্মতুঃ ॥৩। 

রথমাগর্রমাণস্ত কৌন্তেয়ে। নিশিতৈ। শরৈঃ | 

চকার তত্র পন্থানং ঘযো ধেন জনার্দনঃ 18 

যত্র যত্র রথো যাতি পাগুবস্ত মহাত্মনঃ। 

তত্র তত্রৈৰ দীর্য্যন্তে সেনাস্তব বিশাংপতে ! ॥৫| 

রথশিক্ষান্ত দাশার্ো দর্শয়ামাস বীধ্যবান্। 

উত্তমাধমমধ্যাঁণি মগ্ডলানি বিদর্শয়ন্ ॥৬॥ 

তে তু নামাস্কিতাঃ গীতাঃ কালভ্বলনসন্নিভাঃ | 

স্নায়ুনদ্ধাঃ স্থপর্বাণঃ পুথবে দীর্ঘগামিনঃ ॥৭॥ 

৭৩২ 

ভারতকৌমুদী 
বিবর্তেতি। বিবর্ভমানে গচ্ছতি। রঙজ্সা ধুলিজালেন, কীম্যমাণে সৈন্যে আত্রিয়মাণে, মন্দীতূে 

অন্পীভূততাপে চ সতি। আবর্ভতাৎ যুদ্ধায়াগচ্ছতাম্। ভজ্যতাং পরাজীয়মানানাম্ ॥১-২। 

তথেভি। বিষক্রেষু পরস্পরং খিলিতেষু, জয়গৃদ্ধিযু জয়াভিলািযু ॥৩| 

রথেতি। কৌন্ডেয়োহজ্জুনঃ | চকার সৈন্যসংহাবেখেত্যর্থ; 1৪ 

পথ: করণস্ত সৌকর্যমপ্যাহ যজ্রেতি। দীষ্যন্তে ভরাদপসরপ্তি স্ম ।৫॥ 

রথেতি। রথশিক্ষাং রথচালন্দক্ষতাম্, দাশাহঃ কৃষণঃ 1৬। 

উঠিয়। সৈম্তগণকে আবৃত করিলে এবং সুর্যোর উত্তাপ অল্প হইয়া গেলে, 

উভয়পক্ষেরই বহুসৈন্য দাড়াইয়া রহিল, অনেকে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কতক- 
গুলি আবার ফিরিয়া অ।সিল, কেহ কেহ পরাজিত হইল এবং বহু যোদ্ধা জয় 

করিল; এই অবস্থায় দেই দিনট! ধীরে ধারে চলিয়া যাইতে ল।গিল ॥১--২।॥ 

জয়াভিলাষী সেই সৈন্তেরা সেইভাবে পরস্পর মিলিত হইলে, অর্জুন ও 

কৃষ্ণ জয়দ্রথের দিকেই যাইতে লাগিলেন ॥৩ 

অজ্ঞুন সধার বাণসমৃহদ্বার৷ রথ চলিবার পরিম[ণে পথ করিতে লাগিলেন, 
যে পথে কৃষ্ণ যাইতে থাকিলেন ॥৪| 

নরনাথ ! মহাত্মা! অজ্জনের রথ যেখানে যেখানে যাইতে লাগিল, সেইখানে 

সেইখানেই আপনার সৈন্যের! বিদীর্ণ হইয়া অপস্যত হইতে থাকিল ॥৫1 

বলবান্ কৃষ্ণ উত্তম, মধ্যম ও অধম মণ্ডুলগতি দেখ।ইতে থাকিয়। রথচালন- 
নৈপুণ্য দেখাইতে থাকিলেন ॥৬॥ 

০ সপস্পীশিশা শা পাশাপাশি পাপী শীীীশশী তি পাশ শীী 

(৭)..-লসাযুবদ্ধাঃ."-বঙ্গ বর্ধ। 
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বৈণবশ্চায়সাশ্চোঞা! গ্রসন্তো! বিবিধানরীন্। 
রুধিরং পতগৈঃ সা্ধং প্রাণিনাং পপুরাহবে ॥৮॥ (ঘুগ্নকম্) 

রথস্থিতোইগ্রতঃ ক্রোশং যানস্তত্যজ্ছনঃ শরান্। 

রথে ক্রোশমতিক্রান্তে তস্ত তে দ্বত্তি শান্রবান্ ॥৯॥ 

তাক্ষ্যমারুতরংহোভিররবাজিভিঃ সাধুবাহিভিঃ। 
তদাগচ্ছদ্ধ বীকেশঃ কৃৎস্সং বিল্মাপয়ন্ জগৎ ॥১০। 

ন তথা গচ্ছতি রথস্তপনস্য বিশাংপতে [| 

নেক্দ্রস্ত ন চ রুদ্রন্ত নাপি বৈশ্রবণস্ত চ ॥১১॥ 
নান্যস্ত সমরে রাজন্! গতপুর্বস্তথা রথঃ | 

যথা যযাকজ্ছ্নস্ত মনো হভিপ্রাযশীস্রগ? ॥১২।॥ 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। তে অর্জুনশরাঃ, পীতাঃ গ্রান্থ পীতরক্তাঃ কাদজলনসন্লিহাঃ গ্রণয়কালীনাগ্রি- 

তিন্যঃ। আাযুনদ্ধাঃ ক্ষুদ্রপশ্রনাড়ীবদ্ধকস্কপক্ষাঃ সৃপর্াণঃ স্ন্দরোপান্থদেখ।: পুথবো বিশালাঃ, 
না্ঘগািনে| দূরগামিনঃ | বৈণবা বংশনিশ্মিত£, আরস। লৌহ্মরাশ্চ ॥৭--৮| 

অণ চতুঙিঃ শ্লোকৈ রখবেগং বর্ণধতি রথেতি | ক্রোখং ক্রোশদূরে, অগ্ততি গিপতি ॥8। 
তার্সোতি। তার্শামারতরংহে ভগ ডবাযুতুগাবেগৈঃ ॥১০। 
নেতি। তপনন্ত সুষ্যস্ত | বৈশ্রবণস্ত কুবেরপ্ত ॥১১॥ 

নেতি। অন্তন্য কার্তবীরধ্যাদেঃ। মনোহভিপ্রান্ধ ইব শীদ্রং গচ্ছতীতি সঃ ॥১২॥ 

অজ্জনের নামাক্কিত, রক্তপায়ী, প্রলয়কালের অগ্নির তুলা, সুক্মনাড়ী- 

বেষ্টিতকস্কপক্ষ, সুন্দর প্রান্তভ।গ, দীর্ঘ ও দূরগামী বংশনিম্মিত ও লৌহময় ভীষণ 
বাণ সকল বহুতর শক্র সংহার করত; পক্ষিগণের সহিত 'প্রাণিগণের রক্ত পান 
₹রিতে লাগিল ॥৭-__৮॥ 

অজ্বন রথে থাকিয়া একক্রোশ দূরে যে সকল বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 
রথ সেই একক্রোশ অতিক্রম করিলে পর অর্জনের সেই বাণগুলি শত্রু সংহার 
করিতে থাকিল ॥৯॥ 

কৃষ্ণ তখন গরুড় ও বায়ুর তুল্য বেগবান্ ও স্থন্দরবহনকারী অশ্বগণের গুণে 
সমগ্র জগৎকে বিস্মিত করিতে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥১০॥ 

শরনাথ! সুর্য, ইন্দ্র, রুদ্র বা কুবেরের রথও সেভাবে গমন করিতে 
পারে না ॥১১॥ 

রাজা! অন্ত কোন বীরের রথও পুর্বে সেভাবে যুদ্ধে গমন করে নাই; 
“যভাবে মনের ন্যায় দ্রুতগামী অর্জনের রথ গমন করিতেছিল ॥১২॥ 



৭৩৪ মহাভারতে দ্রোণ_ 

প্রবিশ্য তু রণে রাজন! কেশবঃ পরবীরহা । 

সেনামধ্যে হয়া-স্ত,' ং চোদয়ামাম ভারত ! ॥১৩॥ 

ততত্তস্ত রখোঘস্ত মধ্যং প্রাপ্য হয়োতমাঃ। 
কৃচ্ছে ণ রথমূুস্তং ক্ষুৎপিপা সাশ্রমান্থিতাঃ ॥১৪। 
ক্ষতাশ্চ বহুভিঃ শস্ত্ৈযুদ্ধশৌতৈরনেকশঃ । 
মগ্ডলানি বিচিত্রাণি বিচেরুস্তে মুক্যুছিঃ ॥১৫। 
হতানাং বাঁজিনগাঁনাং রথানাঞ্চ শরৈঃ সহ। 
উপরিষ্টাদতিক্রান্তাঃ শৈলাভানাং সহত্রশঃ ॥১৬॥ 
এতন্দিমনস্তরে বীরাবাঁবন্ত্যো ভ্রাতরো নৃপ !। 
সহসেনো সমাচ্ছেতাং পাঁগুৰং ক্রান্তবাহনম্ ॥১৭। 
তাবজ্জুনং চতুঃষষ্ট্যা সপ্তত্যা চ জনার্দনমৃ। 

শরাণাঞ্চ শতৈরশ্বানবিধ্যেতাং মুদা যুতো৷ ॥১৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

প্রবিশ্তেতি। হয়ানশ্বান্, চোদয়ামাস প্রেরয়ামীস ॥১৩| 

তত ইতি । তম্য বিপঙ্ষসন্বদ্ধিনঃ। উহ্র্হস্তি স্ম ॥১৪ 
ক্ষতা ইতি। যুদ্ধেযু শৌটৈম ততৈ:। মগুলানি কুর্বস্ত ইতি শেষঃ ॥১৫। 

হতানামিতি। বাজিনাগানামশ্থগজানাম্। শৈলাভানাৎ স্তপীভূতত্বাখ ॥১৬| 

এতন্সিসলিতি। আবন্ত্যৌ অবন্থিদেশীয়ো বিন্ানগবিন্দৌ। সমাচ্ছেতামাবৃগুতাম ॥১৭. 

ভরতনন্দন রাজা ! বিপক্ষবীরহস্ত! কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া সত্বর বিপদ্ষ- 

সৈম্যমধ্যে অশ্বগুলিকে চালাইয়৷ দিলেন ॥১৩। 

তদনন্তর ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রমে কাতর সেই উত্তম অশ্বগণ বিপক্ষরথ- 

 সমৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া কষ্টে সেই অর্জুনের রথখানা বহন করিতে 

লাগিল ॥১৪॥ 

যুদ্ধমত্ত বীরের! বহু অস্ত্রদ্বারা অনেক বার ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিলেন : 

তথাপি সেই অশ্বগণ বিচিত্র মগ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিল ॥১৫॥ 

নিহত সহস্র সহস্র পর্বতপ্রমাণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির উপর দিয়! 

সেই অশ্ব গুলি চলিতে থাকিল ॥১৬॥ 

রাজা! এই সময়ে অবস্তিদেশীয় বীর বিন্দ ও অন্ুবিন্দ ছুই ভ্রাত। সৈন্যের 

সহিত আসিয়। বাণঘ্ার! ক্লাস্তবাহন অজ্ঞুনকে আবৃত করিলেন ॥১৭॥ 

___0৪)--ক্ষুংপিপাসাসমন্িতাং_বা নি। (১৮)-মুদ্রািতৌ--বা নি। 
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তাবিতি। 

তার্বিতি। 

ষড়শীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 1৩৫ 

তাবর্ছনে। মহারাজ ! নবভিরেতপর্ববভিঃ | 

আজঘান রণে ক্রুদ্ধ মর্থাজ্জে মন্দদভেদিভিঃ ॥১৯॥ 
ততস্তৌ তু শরৌঘেণ বীভত্ম্থং সহকেশবমূ । 
আচ্ছাদয়েতাং সংরব্ে৷ সিংহনাদঞ্চ চক্রতুঃ ॥২৩। 
তয়োস্ত ধনুষী চিত্রে ভল্লাভ্যাং শ্বেতবাঁহনঃ | 
চিচ্ছেদ সমরে তুর্ণং ধ্বজৌ চ কনকৌজ্ৰবুলৌ ॥২১। 
অথান্তে ধনুষী রাজন! প্রগৃহ মরে তদ]। 

পাগুবং ভূশসংত্ুদ্ধা বর্দয়ামাসতুঃ শরৈঃ ॥২২॥ 

তয়োস্ত ভূশসংক্ুদ্ধঃ শরাভ্যাং পাুনন্দনঃ | 
ধনুষী চিচ্ছিদে তুর্ণং ভূষ এব ধনগ্ীয়ঃ ॥২৩। 

ভারতকৌমুদী 
মুদ! যুতে৷ ক্লান্ত প্রতিপক্ষলা ভাদিত্যাশয়ঃ ॥১৮। 
নতপর্বভিরীষদ্বক্রোপান্তৈ: শরৈঃ ৷ মর্শজ্ঞে যুদ্ধরহশ্যবিৎ ॥১৯। 

তত ইতি। বীভংস্থমজ্জুনম্। সংরন্ষৌ ক্রুদ্ধৌ ॥২০। 
তয়োরিতি। চিত্রে স্বর্থথচিতত্বাং, শ্বেতবাহনোইজ্জু নঃ ॥২১॥ 

অথেতি। পাগুবমজ্জনং প্রকরণাং। অর্দিয়ামাসতুধিন্দান্থুবিন্দৌ ॥২২। 

তাহারা আনন্দিত হইয়। চৌধষট্রিটা বাণদ্বার৷ অর্জুনকে, সন্তরট৷ বাণদ্ার 
কৃষ্ণকে এবং একশত বাণদ্বার! অর্জনের অশ্বগুলিকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৮॥ 

মহারাজ! তখন যুদ্ধমর্শজ্ঞ অজ্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব ও মন্রভেদী নয়ট। 

বাণদ্ধার! যুদ্ধে তাহাদিগকে আঘাত করিলেন ॥১৯। 

তদনন্তর তাহার! অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া বাণসমূহদ।র! কৃষ্ণের সহিত অজ্জুনকে 
আবৃত করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ॥২০। 

তখন অজ্ঞুন ছুই ছুইটা ভল্লদ্বারা যুদ্ধে তাহাদের বিচিত্র ধন ছুইখান।কে 
এবং স্বর্ণসমুজ্জল ধবজ ছুইটাকে সত্বর ছেদন করিলেন ॥২১। 

রাজ! তদনস্তর বিন্দ ও অনুবিন্দ অত্যন্তক্ুদ্ধ হইয়া অন্য ছুই খানা ধন্থু 
লইয়া বহুতর বাণদ্বার! অর্জুনকে গীড়ন করিলেন ॥২২। 

এই সময়ে পাঙুনন্দন অর্জনও অত্যন্তক্ুদ্ধ হইয়! ছুইট! বাণদারা আবারও 
সহরই তাহাদের ধনু হুইখান। ছেদন করিলেন ॥২৩॥ 

(২১). "ধন্ৃষী মুষ্টো'.-তুরণং ভূয় এব ধনপ্রয়ঃ_নি। 

পেস পিপাসা পপ পাপী শাক শ শপ ৩ শী শিস শিপ? পি শপীশিসপীপাদা সী পেশী পাশ পপ শিস শান টি 
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অথান্যৈবিশিখৈস্ত, পর রুরপু্থৈঃ শিলাশিতৈঃ | 
জঘা নাশ্বী-স্তথা সৃতৌ পাঞ্জা চ সপদানুগো ॥২৪। 
জ্যেষ্টস্ত চ শিরঃ কায়াৎ ক্ষুরপ্রেণ ন্যরুত্তত | 
স পপাত হতঃ পৃথ্াং বাতরুগ্ণ ইব ভ্রম ॥২৫। 
বিন্দং তু নিহতং দৃষ্ট। হানুবিন্দঃ প্রতীপবাঁন্। 

হতাশ্বং রথমুৎ্জ্য গদাং গৃহা মহাবলঃ ॥২৬॥ 

অভ্যদ্রবত সংগ্রামে ভ্রাতুর্বধমনুম্মরন্। 

গদয়া রখিনাং শ্রেষ্টে। নৃত্যন্নিব মহারথঃ ॥২৭॥ (যুগ্মকষ্) 

অনুবিন্দস্ত গদয়! ললাটে মধুসুদনমূ। 
স্পৃষট। নাকম্পয়ৎ ত্রদ্ধো মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥২৮। 

ভারতকৌমুদী 

তয়োরিতি। ভূয় এব পুনরপি ॥২৩। 

অথেতি। স্থতৌ সারগী, পার্ক পৃষ্ঠরক্ষকৌ, সপদান্থগৌ অনুচরসহিতৌ ॥২৪॥ 

জ্যো্ঠস্তেতি। জোটশ্য বিন্দশ্য। ন্যকৃন্তত অচ্ছিনং। বাতরুগ্ণে। বাষুভগ্নঃ ॥২৫| 

বিন্দমিতি। গৃহ গৃহীত্বা। অভ্যদ্রবত অভ্যধাব২ |২৬-_-২৭। 

অস্থিতি। স্পৃষ্টে ত্যনেনাঘা তত কৃষ্ণে অনৃত্ং স্থচিতং মধুক্থদনতেনাতিবল হ্বাং ॥২৮| 

বিট ১০৯ লা ্ শি ্িল জিন ১১৯২৯৪০৪ টি রতি রি 
42 

তৎপরে অজ্জন ব্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত অন্য বহুতর বাণদ্বারা তাহাদের 

অশ্বগুলিকে, সারথিদ্বয়কে এবং অনুচরবর্গের সহিত পৃষ্ঠরক্ষক ছুই জনকে বধ 

করিলেন ॥২৪। 

পরে তিনি একট। ক্ষুরপ্রদ্বারা বিন্দের দেহ হইতে মস্তকটাকে ছেদন করিয়া 

ফেলিলেন। তখন বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় বিন্দ ভূতলে পতিত হইলেন ॥২৫।॥ 

বিন্দকে নিহত দেখিয়া প্রতাপশালী, মহাবল, রখিশ্রেষ্ঠ ও মহারথ 

অন্ুবিন্দ হতাশ্ব রথ পরিত্য।গপুর্বক গদা ধারণ করিয়া তাহাদ্বারা৷ নৃত্য করতই 

যেন ভ্রাতৃবধ স্মরণ করিতে করিতে রণস্থলে অজ্ঞুনের দিকে ধাবিত 

হইলেন ॥২৬-_২৭॥ 

ক্রমে ক্রুদ্ধ অনুবিন্দ যাইয়! গদাদ্বার! কৃষ্ণের ললাট স্পর্শ করিয়াও মৈনাক- 

পর্বতের হ্যায় তাহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন ন৷ ॥২৮॥ 
সস শলীশী ৮ শী এপ শীাীশীশী শশ্পিললতাশীপীসপাশাপিশাাাশাাীপিিীশিি শী তসদি লাগা শাপলা াাাশীীশোি সী শিসীসস্স্পীপপাাশাপা 

(২৭) অভ্যবর্তত সংগ্রামে "বা নি। 



পর্ববণি ষড়শীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৩৭ 

ত্তার্জুনঃ শরৈঃ ষড়ভি্রাবাং পাদ ভুজো শিরঃ। 
বিচকর্ত স সংছিন্নঃ পপাতাদ্রিচয়ো যথা ॥২৯॥ 
ততস্তে৷ নিহত দুষ্ট তয়ো রাজন! পদানুগাঁঃ | 
অভ্যদ্রে্ত সংক্রুদ্ধাঃ কিরন্তঃ শতশঃ শরান্ ॥৩০। 
তানর্জুনঃ শরৈস্তীক্ষেনিহত্য ভরতর্ষভ !| 
ব্যরোচত যথা বহ্ছির্দাবং দগ্ধ, হিমাত্যয়ে ॥৩১। 
তয়োঃ সেনামতিক্রম্য কৃচ্ছ [দিব ধনগ্তীয়ঃ | 
বিবভোৌ জলদান্ ভিন্বা দিবাকর ইবোদিতঃ ॥৩২। 
তং দৃষ্টাা কুরবন্ত্স্তাঃ প্রহৃষ্টাশ্চাভবন্ পুনঃ । 
অভ্যবর্তন্ত পার্থঞ্চ সমন্তাস্ভরতর্যভ ! ॥৩৩| 

ভারতকৌমুদী 
নন্েতি। বিচকর্ত চিচ্ছেদ। অধিচয়ঃ অদ্রাঙ্গপাষাণসমূহঃ ॥২৯। 
তত ইতি। পদানুগ। অনুচরাঃ। অগ্যদ্রবন্ত অজ্জবনম ভ্যধাবন্ ॥৩০। 

তানিতি। দাবং বনম্, “দবদাবৌ বনারধাবহী” ইতামরঃ| হিমাতায়ে বসন্তে ॥৩১। 
তগ়োরিতি। কুক্ছািব রিপূণাং বহুত্বাপী পত্বাচ্চেতি ভাব: | উদ্দিত আবিভূতিঃ ॥৩২। 

তমিতি। রা কলস্তত্বদর্শনাদিত্যাশয়ঃ | সমন্থাঙ সর্বাভা এব দিগৃভ্াঃ ॥৩৩| 

তখন ন অর্জন ছটা বাণদ্ব।র বি গ্রীবা, চরণদ্বয়, বাহুদ্ধয় ও মস্তক 
ছেদন করিলেন। পরে সেইরূপে ছিন্ন অন্থবিন্দ প্রস্তরসমূহের ন্যায় পতিত 
হই; লেন ॥২৯॥ 

রাজ! তাহার পর বিন্দ ও অনুবিন্বকে নিহত দেখিয়া তাহাদের 
অন্চরগণ অত্যন্তত্ুদ্ধ হইয়া শত শত বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে অজ্জুনের 
দিকে ধাবিত হইল ॥৩০। 

ভরতশরেষ্ট! তখন অর্জন তীক্ষ বাণসমূহদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিয়া__ 
বসস্তকালে অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করিয়! প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রকাশ 
গাইলেন ॥৩১। 

পরে অঞ্জন কষ্টক্রমেই যেন তাহাদের সৈন্য অতিক্রম করিয়া, মেঘ 
বিদারণপূর্ববক আবিভূতি স্্ধ্যের ম্যায় বিরাজিত হইলেন ॥৩২। 
ভরতে! ক্রমে কৌরবেরা অর্জুনকে দেখিয়া ভীতও হইলেন, আবার 

টিটি পা সপ ক পাপী এপাশ? শশী -াশীপপী শিপ তি পশশদ ০ 

২৯)..নিচকর্ত...বা নি (৩২)-..জলদং ভিত্বা-..বা নি। 
৯৩ 

৬ 
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শ্রান্তঞ্চেনং সমালক্ষ্য জ্ঞাত্বা দুরে চ সৈম্কবমূ। 
পিংহনাদেন মহতা। সর্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩৪| 

তাংস্ত দৃষ্টা স্থমংরন্ধানুৎল্ময়ন্ পুরুষর্ষভঃ | 
শনকৈরিব দাশার্মর্জুনে। বাঁক্যমত্রবীৎ ॥৩৫॥ 
শরাদ্দিতাশ্চ প্লানাশ্চ হয়! দূরে চ সৈন্ধবঃ | 
কিমিহানন্তরং কার্ধ্যং জ্যায়িষ্ঠং তব রোচতে ॥৩৬। 
ব্রহি কৃষ্ণ! বথাতত্বং ত্বং হি প্রাজ্ঞতমঃ সদ] | 

ভবন্নেত্রা রণে শক্রন্ বিজেয্যন্তীহ পাগুবা; ॥৩৭॥ 

মম ত্বনন্তরং কৃত্যং যদ্বৈ তত্ব নিবোঁধ মে। 

হয়ান্ বিমুচ্য হি নৃখং বিশল্যান্ কুরু মাধব ! ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
শ্রাস্তমিতি। সৈদ্ধবং দিঙ্কুরাজং জয়দ্রথম্। পর্ধ্যবারয়ন্ পথ্যবেষ্টন্থ ৩৪ 
তানিতি। স্থসংরন্ধান অতীবোংসাহিনং, উৎ্ম্ময়ন্ ঈষদ্ধসন্। দাশাহং কৃষ্ঃম্ ॥৩৫। 

শরেতি। হয়া মমাশ্বাঃ, দৈদ্ধবো! জয়দ্রথঃ | জ্যায়িষ্টং প্রধানম্ ॥৩৬। 

ব্রহীতি। ভবানেব নেত। নায়কে। যেধাং তে, রাঁজাদিত্বাদং ॥৩৭। 

মমেতি। কৃত্যং রোচত ইতি শেষ: | হুখং নির্ভযমূঃ বিশল্যান্ উদ্ধ তবাণা গ্রান্ ॥৩৮। 

আনন্দিতও হইলেন। পরে তাহারা সকল দিক হইতে অজ্জনের দিকে যাইত 
লাগিলেন ॥৩৩॥ 

ক্রমে তাহারা অর্জুনকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া! এবং জয়দ্রথ দূরে রহিয়ছে, 
জানিয়া বিশাল সিংহনাদ করিয়া সকল দিকে তাহাকে বেষ্টন করিলেন ॥৩৪। 

কৌরবগণকে উৎসাহী দেখিয়। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জন ঈষৎ হাস্ত করতই যে? 
: স্ধীরে ধীরে কৃষ্ণকে বলিলেন-_-॥৩৫॥ 

“কৃষ্ণ ! আমার অশ্বগুলি বাণলীড়িত ও পরিশ্রাস্ত হইয়াছে, অথ চ জয়াদ্রথ: 

দুরে রহিয়াছে। অতএব তোমার এখন কোন্ কাধ্য প্রধান বলিয়। বো 

হয়? 1৩৬। 

কৃষ্ণ! তুমি যথার্থ বিষয় বল, তুমি চিরদিনই অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং 
পাগুবের! তোমার নায়কতার গুণেই যুদ্ধে শক্রগণকে জয় করিবেন ॥৩৭। 
কিন্ত আমার মতে যাহা৷ পরকর্তব্য, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর-- 

পাপী সা শশা শন 

চি 'অন্ময়ৎ ু ্র্:. "পি", উৎস্য়ন্ পুরুর্ষভ 1. বধ (৬৬).. 'সাধিষং 
রোচতে-_নি। 



পরাণ বড়শীতি তনো1২৭71য়? ?৩৯ 

এবমুভতস্ত পারেন কেশবঃ প্রত্যুবাচ তমৃ। 
মমাপ্যেতন্মতং পার্থ! যদিদং তে প্রভাষিতম্ ॥৩৯॥ 

অর্জন উবাচ। 
অহমাবারয়িষ্যামি সর্বসৈন্যানি কেশব ! | 
ত্বমপ্যত্র বথান্যায়ং কুরু কার্যমনন্তরমূ ॥৪০॥ 

সঞ্জয় উবাচ। 

মোহবতীধ্ধ্য রথোপস্থাদসংভ্রান্তে। ধনঙীয়? | 
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তস্থে! গিরিরিবাচলঃ ॥8১॥ 
তমভ্যধাবন্ ক্রোশন্তঃ ক্ষত্রিয়া জয়গৃদ্ধিনঃ | 

ইদং ছিদ্রমিতি জ্ঞাত্বা ধরণীস্থং ধনগ্ীয়মূ ॥৪২। 
তমেকং রথবংশেন মহতা পধ্যবারয়ন্। 

বিকর্ষন্তশ্চ চাঁপানি বিস্জন্তশ্চ সাঁয়কান্ ॥৪৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবামতি। পার্থেন অশ্দ্রনেন। তে তয়! ॥৩৪। 

অভমিভি। যথান্তায়, যথোচিতম্। অনস্থরং পরবন্তি ॥৪০। 

সই্তি। রখস্ত উপস্থাৎ উপরিদেশাং, অসংন্রান্ঃ অবিচলিতচিন্তঃ ॥3১। 

৩মিতি। ক্রোশন্ুঃ স্বপক্ষানাহবরন্ত:, জয়গৃদ্ধিনে! জয়াভিলাধিণঃ ॥৪২। 

হমিতি। রথানাৎ বংশেন সমূহেন, পধ্যবারয়ন্ পথ্যবেষ্ন্ত ॥৪৩| 

কষ্ণ! তুমি নির্ভয়ুচিন্তে অশ্বগণকে মুক্ত করিয়া শল্য-(বাণাগ্র-) বিহীন 
পর ॥৩৮। 

অজ্ঞুন এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ তীহ।কে বলিলেন-_-অজ্ঞুন! তুমি এই যাহা 
ণলিলে, আমারও ইহাই মত” ॥৩৯। 

অজ্ন বলিলেন_“কৃষ্ণক! আমি সমস্ত বিপক্ষসৈন্ত নিবারণ করিব 

ভমিও এখন যখোচিত পরকর্তব্য কার্ধ্য কর? ॥৪০॥ 

সপ্তয় বলিলেন--“তাহার পর অজ্ন রথমধ্য হইতে নাঁমিয়া! অবিচলিত চিত্ত 

থ[কিয়৷ গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়া পর্বতের ন্তায় অচল হইয়। ঈাড়াইলেন ॥৪১॥ 

তখন জয়াভিলাষী কুরুপক্ষীয় ক্ষত্রিয়ের 'ইহাই ছিদ্র” ইহা! বুঝিয়া ব্বপক্ষ- 
গণকে আহ্বান করিতে থাকিয়। ভূতলস্থিত অজ্নের প্রতি ধাবিত 

হইলেন ॥৪২॥ 

(৪২)...জয়কাজ্িণ:...নি। 



৭8০ মহাভারতে ফ্রোণ_ 

অস্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি ত্রুদ্াস্তত্র ব্যদর্শয়ন্। 
ছাদয়ন্তঃ শরৈঃ পার্থং মেঘ! ইব দিবাঁকরম্ ॥88। 

অভ্যদ্রবন্ত বেগেন ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভমূ | 

নরসিংহং রথোদারা সিংহং মতা ইব দ্বিপাঃ ॥৪৫॥ 
তত্র পার্থস্ত ভুজযোর্মহদ্বলমদৃশ্যত | 
যৎ ত্রুদ্ধা বহুলাঃ সেনা; সর্ববতঃ পধ্যবারয়ৎ ॥৪৬। 
আস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য দ্বিধতাঁং সর্ববতো বিভূঃ | 
ইযুভির্বহুতিস্তণং সর্ববানেব সমার্ণোৎ ॥৪৭॥ 

তত্রান্তরীক্ষে বাণানাং প্রগাট়ানাং বিশাংপতে ! | 

ংঘর্ষেণ মহাচ্চিক্সান্ পাঁবকঃ সমজায়ত ॥৯৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
অগ্থাণীতি। ক্তুদ্ধাঃ কৌরবযোগ্ধারঃ 738 
অভীতি। অভ্যদ্রবন্ত অভ্যধাবন্ক। নরসিংহমঞ্্রনম্, রখোদারা রথিআেষ্ঠাঃ ॥৪৫॥ 

তত্রেতি। অদৃশ্যত সর্বৈরেব | পধ্যবারঘ়ৎ ন্বারিতবান্ ॥৪৬। 

অশ্ত্ররিতি। বিস্বঃ প্রভাববানজ্জুনঃ ৷ ইধুভিবাণৈঃ ॥৪৭| 
ভারতভাবদীপঃ 

বিবঞ্ধেতি ॥১--৬॥ আমযুনদ্ধাঃ ন্ুন্দচম্মগ্রগ্রধিতাঃ ৭7৮৭ কফোশং ক্রোশনুপিঞ। 

॥৯--২৩। পাঞিসারথী পৃষ্ঠরগ্ষকৌ ॥২৪--২৮| অধিচয়ে। গিরিশৃ্গম্ ॥২৯__৪৭॥ প্রগাঢানা। 

এবং তাহার! ধনু আকর্ষণ ও বাণক্ষেপ করিতে করিতে আমিয়। বিশ।ল 

রথসমূহদ্বারা এক অজ্জ্নকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৪৩। 
মেঘ যেমন সূর্যকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ সেই ক্রুদ্ধ বীরের বাণদারা 

অর্জনকে আচ্ছাদন করিয়। বিচিত্র অস্ত্র সকল দর্শন করাইতে লাগিলেন ॥88। 

ক্রমে মত্ত হস্তিগণ যেমন সিংহের প্রতি বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ সেই 

রথিশ্রেষ্ঠ  ক্ষত্রিয়ের৷ ক্ষত্রিয়্রেষ্ঠ ও নরপ্রধান অজ্ভবনের প্রতি বেগে ধাবিত 
হইলেন ॥8৫। 

তখন আমর! সকলেই অজ্জুনের বাহুযুগলের মহাবল দেখিতে লাঁগিলম। 
যে হেতু তিনি একক সকল দিকের ক্রুদ্ধ বহু সৈন্যকে বারণ করিতে 

থাকিলেন ॥৪৬। 

এবং প্রভাবশালী অজ্ঞুন আপন অস্ত্রদ্বারা শক্রগণের সকল দিকের সকল 

অস্ত্র নিবারণ করিয়া সত্বরই বহুতর বাণদ্বারা সমস্ত বিপক্ষকে আবৃত করিয়া 

ফেলিলেন ॥৪৭॥ 



পর্ববণি ধড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ| ৭৪১ 

তত্র তত্র মহেম্াসৈঃ শ্বসন্ভিঃ শোৌণিতোক্ষিতৈঃ। 
হয়ৈর্নাগৈশ্চ সংভিনৈর্নদভিশ্চারিকর্ষণৈঃ ॥৪৯॥ 
'রবৈশ্চারিভিবাঁরৈঃ প্রা্থয়ন্তির্জয়ং সধে। 

একন্ৈর্বহুভিঃ ক্রুদ্ৈরষ্মেব সমজায়ত ॥৫০॥ (যুগখ্কষ্) 
শরোম্মিণং ধ্বজাবর্তং ন।গনক্রং ছুরত্যয়মৃ। 
পদাঁতিমৎস্যকলিলং শস্বছুন্দুভিনিন্ঘনম্ ॥৫১॥ 

অসংখ্যেয়মপারঞ্চ রথোম্মিণমতীব ঢচ। 
উদ্ভীষকমঠচ্ছন্নং পতাকাঁফেনমালিনম্ ॥৫২। 

রথসাগরমক্ষোভ্যং মাতঙ্গাঙ্গশিলাচিতম্। 

বেলাভূতস্তদ। পার্থঃ পত্রিভিঃ সমবারয়ৎ ॥৫৩॥ (বিশেষকম্) 
_. ভারতকৌমুদী 

তত্রেতি। প্রগাটানাং ঘনীভূতানাং নিরন্তরাণাম্। মহাচ্চিম্মান্ মহাশিথাযুক্তঃ 15৮1 
তত্রেতি। মহেঘাসৈবিপকৈর্মহাধন্ধরৈঃ | নাগৈর্ঠস্থিভিং, সংভিন্সৈধিদীণৈঃ | সংরবৈ- 

রুংয|হভিঃ| মৃধে যুদ্ধে। উক্মা সংঘধাতিরেকাছুভাপঃ ॥৪৯__৫০| 

শরেতি। অত্র পত্রিভিঃ সমবারয়দিতুাপমায়াঃ সাধকং রূপকম্য চ বাধকমিতি সরবহ্রোপ- 
খিতসমাদ এব কাধ্যঃ। তথা চ শরা উর্শয়ন্তর্দ] ইবাস্ত সম্ঠীতি তম্। ব্রীহ্যাদিত্বাধিন্। 
গা আবন্ত জলভ্রময় ইব যন্ত্র তম্। নাগ| গজ। নক্রাঃ বু্তীর। ইব যত্র তমূ, ছুরত্যম* ছুম্তরম্। 
পদাতয়ে। মহস্ত। ইব তৈঃ কলিলং ব্যাপ্তম্, শঙ্খ/পাং দুশধ ভীনাঞ্চ শিশ্বনে| শিশ্বন ইব ধত্র তম্। 
বখ। অপি উর্শয়গুরঙ্গ। ইবাশ্য সন্তীতি তম্্। পূর্ববদিন্। উফ্ীযাঃ কমঠাঃ কচ্ছপ! ইব 
নৈশ্ত্ং ব্যা্ধমত পতাকাঃ ফেনা! ইব তেযাং খালাস্তাশ্তীতি তম্। রথঃ সাগর ইব ত্, 
খতম্নাখঙ্গানি শিলা ইব তাভিশ্চিতং ব্যাপ্তম। বেণাভৃতন্তীরতুলাঃ ॥৫১-৫৩। 

শরনাথ ! তখন আকাশে নিরন্তর বাণসমূহের পরম্পর সংঘর্ষে মহাশিখা- 
ঘুক্ত অগ্নি উৎপন্ন হইল ॥৪৮। 

ক্রমে সেই সেই স্থানে নির্ব(সকারী ও রক্তসিক্ত মহাধনুদ্ধরগণ, অজ্জনের 
বাণে বিদীর্ণ চীৎকারকারী অশ্ব ও হস্তিগণ এবং শক্রবিজয়ী, ক্রুদ্ধ, জয়াভিলাষী, 
একস্থানস্থিত ও বহুতর বিপক্ষবীরের সংঘর্ষে যেন উত্তাপ জন্মিল ॥৪৯-_-৫০॥ 

তখন অজ্ঞুন বাণসমূহদার! ছুস্তর, অপরিমেয়, অপার ও অক্ষোভ্য সমুদ্রের 
স্তায় সেই রথগুলিকে তীরের তুল্য বারণ করিতে থাকিলেন। বাণ ছিল 
তাহার তরঙ্গের ন্যায়, ধবজ ছিল আবর্তের (ঘোলা র) তুল্য, হস্তী ছিল কুস্তীর- 
সদৃশ, শঙ্খ ও ছুন্দুভির ধ্বনি ছিল নির্থোষের সমান এবং রথগুলি ছিল বিশাল- 

(৪৯)...নদত্তিশ্চারিকর্শন 1 নি। (৫২)...রজো। নীরমতীব চ...নি, উষ্ধীষকমঠং 
হএপতাকাফেনমালিনম্--বা নি। 



৭৪২ মহাভারতে ড্রোণ-- 

ততো! জনার্দনঃ সংখ্যে প্রিয়ং পুরুষসভ্তমমূ । 

অসংভ্রান্তো। মহাবাহুরজ্জনং বাক্যমত্রবীৎ ॥৫৪॥ 

উদপানমিহাশ্বানীং নালমস্তি রণেহজ্ভন ! | 

পরীপ্দন্তে জলঞ্চেমে পেয়ং ন ত্ববগাঁহনম্ ॥৫৫॥ 

ইদমস্তীত্যসংভ্রান্তো ক্রবন্নস্ত্রেণ মেদিনীম্ । 
অভি হত্যাজ্জুনশ্চক্রে বাঁজিপানং সরঃ শুভম্ ॥৫৬॥ 

শরবংশং শরস্থুণং শরচ্ছাদনমন্ভূতম্। 

শরবেশ্মীকরোৎ পার্থস্বফটেবাডুতকম্মকৃৎ ॥৫৭॥ 
ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। সখ্যে রণস্থলে। অসংশ্রান্থঃ অবিচলিতঃ 0৫৪॥ 

উদেতি। উদকং গীয়তে অন্মিন্নিতি উদপানং জলাশয়ঃ। অলং পধ্যাপ্ধম। এতেন 

কিয়দন্তীতি সুচিতম্। পরীপন্তে প্রাপ্ত মিচ্ছস্থি। অবগাহতে অন্থিন্নিত্যবগাহনম্ ॥৫৫। 

ইদমিতি। বাজিভিরশ্বৈঃ পীয়তে অস্িন্িতি বাজিপানম্, সরে। জলাশয়ম্ ॥৫১| 
ভারতভাবদীপঃ 

ব্যবগাঢানাম্ ॥৪৮-৫০। শর। এবোনম্বয়ো বেগো বন্ত ॥৫১॥ রখ এবোশ্বয়ে। ত্র ॥৫২। বেলাভূতে। 

মর্যাদাবপঃ ॥৫৩--৫৪॥ অলং পধ্যাপ্তমূ ॥৫৫॥ অভিহত্য বাজিপানম্ অশ্বপানীয়ম্ ॥4%। 

(পাঠান্তরে) হংসকারগুবাকীর্ণমিত্যাদি যোগ্যতয়া বর্ণনম্। বংশ: শালাধারকাষ্টম্ ॥৫৭--৫৮| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে যড়শীতিতমোহপ্যার; ॥৮১ 

তরঙ্গতুল্য, আর তাহা মংশ্যতুলা পদাতিগণে ব্যাপ্ত, কচ্ছপসদূশ উষ্জীষে 

পরিপূর্ণ, ফেনসমান পতাকামালা যুক্ত এবং প্রস্তর তুল্য হস্তিদেহে সম [কীণ 

ছিল ॥৫১-_৫৩॥ 
তাহার পর অবিচলিত মহাবাহু কৃষ্ণ রণস্থলে পুরুষশ্রেষ্ঠ সখা অজ্ঞুনবে 

এই কথা বলিলেন--॥৫8॥ 

জ্জুন! এই সমরভূমিতে অধিক পরিমাণে অশ্বগণের পানোপযোগী 

জলাশয় নাই; অথ চ এই অশ্বগণ পানীয় জল চাহিতেছে, কিন্তু অবগাহনের 

জল চাহে না' ॥৫৫॥ 

“এই আছে” এই কথ! বলিয়া অজ্ঞন অবিচলিতচিত্তে অস্ত্্ধারা ভূতলে 

আঘাত করিয়া অশ্বগণের পানযোগ্য একটী সুন্দর জলাশয় উৎপাদন 

করিলেন ॥৫৬॥ 
(৫৬) শ্লেকাৎ পরম্ “হংসকার গুবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্। সুবিস্তীর্ণং প্রসন্ন 

প্রফুললবরপন্কজম্ ॥ কুণ্মমৎস্যগণাকীর্ণমগাধস্থষিমেবিতম্। ভগবন্নারদমুনেরর্শনালম্কতং ক্ষণা্।॥ 

ইতি ্লোকদয়মিকম্ পি বা বঙ্গ বর্ধ। “হংসকারগুবাকীর্ণ মিত্যাদি ঘোগ্যতম! বর্ণনম্ত ইতি 

ক্রবতা নীলকঠেনাপি হংসাদিনির্মাণস্যাসম্তবত্বং কুচিতম্। 



পর্ববণি সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়? ৷ ৭৪৩ 

ততঃ প্রহস্য গোবিন্দ; সাধু সাধ্বিত্যথা ব্রবীৎ। 

শরবেশ্বনি পার্থেন কৃতে তম্মিন মহারণে ॥৫৮॥ 

ইতি ভ্ীমহ(ভারতে শতসাহজ্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয়দ্রথবধে অর্জুনসরোনিন্নানে যড়শীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

কক 

সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
ও ৩ 

সঞ্জয় উবাচ । 

সলিলে জনিতে তন্মিন কৌন্তেষ়েন মহা ত্বন] | 
নিবারিতে দ্বিষৎসৈন্যে কৃতে চ শরবেশ্ানি ॥১। 
বাস্ুদেবে রথাভ্মবতীরধ্য মহাছ্যতিঃ | 

মোচয়ামাস তুরগান্ বিতুন্নান্ ক্কপত্রিভিঃ ॥২॥ (যুগ্কম্) 

ভারতকৌমুদী 
এবেতি। ত্বষ্ট। বিশ্বকর্টেব শিক্ষাতিশয়েন অদ্ভুতকম্মককৎ পার্থঃ শর। এব বংশ| বেষ্টন- 

বূপাবয়বা যন তং, শরা এব স্তৃবাঃ স্তস্তা যস্ত তং, শরা এব চ্ছাদনানি উপরিতনাবরণানি যন্য 

তন্ঠাদুশঞ্চ, অদ্ভুত, শরবেশ্ম বাণময়ং গৃহমকরোত, তন্মধ্যে নিরাপত্তয়া অশ্বানাং জলপানায়েতি 
ভাবঃ।॥ “পুংসি বংখঃ কুলে বেণো পৃষ্টাবয়ুববর্গঘোঃ” ইতি মেদিনী। সরোনিষ্মাণৎ ভীম্মায় 

জল্দানবৎ শরগৃহবিধানঞ্ শিক্ষাতিরেকাদিতি নাসম্তবম্ ॥৫৭॥ 

তত ইন্ডি। প্রহম্ত, চমূখকারাবির্বাদিতি ভাবঃ ॥৫৮] 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতা চাধ্য-শ্রীহরিদাসদিদ্ধা ্তবাগীশ ভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং দ্বোণপর্ব্বণি জরদ্রথবধে ষড়শীতিতমোইদ্যায়ঃ ॥০। 
---7718 ৪) 

লল ইতি। কৌস্তেয়েনাজ্জনেন। বিতুন্নান্ বিখেষেণ ব্যখিতান্ ॥১-২। 

ক্রমে বিশ্বকম্মার ম্যায় অদ্ভ,তকার্য্যকারী অজ্জুন বাণের বেষ্টন (বেড়া), 

বাণের স্তম্ত এবং বাণেরই আচ্ছাদনযুক্ত বাণময় একখানি গৃহ নিম্মীণ 
করিলেন ॥৫৭॥ 

অজ্ঞন সেই মহারণস্থলে বাণময় গৃহ নির্মাণ করিলে, কৃষ্ণ হাস্ত করিয়। 

সাধু সাধু এইরূপ বলিলেন? ॥৫৮। 
* 'দপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ, বঙ্গ বর্দ, “ .একোনশততমোহধায়ঃ বা রানি। (১)... 

শিশ্তারিতে দ্বিষংসৈন্যে---ব! নি। 



৭88 মহাভারতে দ্রোণ_ 

অনৃষপুরর্বং তদ্দৃষ্টা সাধুবাদো মহানভৃৎ । 

সিদ্ধচারণসংঘানাং সৈনিকানাঞ্চ সর্বশঃ ॥৩| 
পদাতিনস্ত কৌন্তেয়ং যুধ্যমানং মহারথাঃ | 
নাশরু,বন্ বারয়িতুং তদদ্ভূতমিবাঁভবৎ ॥8॥ 
আপতৎস্থ রখোঘেষু প্রভৃতগজবাজিযু। 
অপন্দরমস্তদ1 পার্থস্তদস্ত পুরুষানতি ॥৫॥ 

ব্যস্থজংশ্চ শরৌঘাস্তে পাণুবং প্রতি পাখিবাঃ। 
ন চাঁব্যথত ধন্মাত্বা বাঁসবিঃ পরবীরহা ॥৬॥ 

স তানি শরজালানি গদাঁঃ প্রাসাংশ্চ বীর্য্যবান্। 
আগতান গ্রসৎ পার্থঃ সরিতঃ সাগরো যথা ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
অদৃষ্টেতি। তং বাণরুতং সরঃ শরবেশ্ম চ॥৩| 

পদেতি। পদাতিনং পাদচারিণম। বারয়িতৃং প্রহারেণ যুদ্ধাদি তার্থ: ॥৪| 

আপতংশ্বিতি। অসম্ম এবাতিষ্ঠং। অতি অতিক্রাস্থমিতি মন্তব্যমিতি শেষ 141 

ব্সজনিতি। পাগুবমজ্জনম্। ন চাব্যথত দৃঢ়বন্মাবৃতদেহত্বাদিতি ভাব; ॥৬| 
স ইতি । অগ্রসং ব্যনাশরৎ অগৃক্কাচ্চ ॥৭] 

সঞ্জয় বলিলেন_-'মহারাজ ! মহাত্বা অর্জুন সেই জলোৎপাদন, শক্রসৈন্ত 

নিবারণ এবং বাণময় গৃহ নিম্মীণ করিলে, মহাতেজা কৃষ্ণ রথ হইতে সত্বর 

অবতীর্ণ হইয়! বিপক্ষবণে বিশেষব্যথিত অশ্বগণকে মুক্ত করিলেন ॥১__২॥ 
তৎকালে সেই অদুষ্টপূর্ব জলাশয় ও বাণময় গৃহ দর্শন করিয়া আকাশস্থিত 

সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমস্ত সৈম্তগণের মুখে বিশাল সাধুবাদ হইতে 
লাগিল ॥৩। 

অর্জুন পাঁদচারে যুদ্ধ করিতে থাকিলেও কৌরবপক্ষের মহারথেরা তাহাকে 
বারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহ! যেন অন্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥8॥ 

তখন রথসমৃহ এবং প্রচুর হস্তী ও অশ্ব আসিতে লাগিলেও অজু 

অবিচলিতই রহিলেন। তাহার সেই ক্ষমতা অন্য পুরুষদিগকে" অতিক্রম 
করিয়াছিল বলিয়াই মনে করিতে হইবে ॥৫। 

কৌরবপক্ষীয় রাজার! অর্জনেব প্রতি বাপসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
বটে? কিন্ত ধর্মা্ম! ও বিপক্ষবীরহস্ত অজুনি তাহাতে ব্যথিত হইলেন ন1॥৬ 

(৪).. ু ধামানং নরর্ধভাঃ...বঙ্গ বর্দ। (৫)-.*নাসম্বমত্তদা পার্থ; . বানি। (৬) ব্যন্থজন্ত 

শরৌঘাংস্তে'..বা নি। 
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অস্ত্রবেগেন মহতা৷ পার্ধো বাহ্বোর্বলেন চ। 

সর্বেষাং পাধিবেক্দ্রাণামগ্রসভান্ শরোভমান্ ॥৮। 
স পার্থ পাথিবান্ সর্ববান্ ভূমিষ্ঠোহপি রথস্থিতান্। 
একে নিবারয়।মাপ লোভঃ সর্বগুণানিব ॥৯॥ 

তত্ত, পার্থম্ত বিক্রান্তং বাস্থদেবস্ত চৌভয়োঃ 

অপুজয়ন্ মহারাজ! কৌরবাঃ পরহাদ্ভুতম্ ॥১০॥ 

কিমন্তুততমং লোকে ভবিতাপ্যথবাপ্যভূৎ | 
যদশ্বান্ পার্থগোবিন্দোৌ মোচয়ামাসতু রণে ॥১১। 
ভয়ং বিপুলমন্মীস্থ তাঁবাধভাং নরোভমৌ | 
তেজে। বিদধতুশ্চো গ্রং বিঅ্রৰো রণমুদ্ধনি ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
উক্তমেবার্থং হেতুপ্রদর্শনায় পুনরাহ অস্ম্েতি। অগ্রপং গ্রাসেনেব ছেদনেনানাশয়ৎ ॥৮| 

সইতি। সর্বগুণান্ উদাধ্যাদীন্ ॥৯ 

তদিতি। বিক্রাস্তং বিক্রমমূ। অপূজয়ন্ প্রাখংসন্ ॥১০॥ 

তেমাং তৎপুজাগ্রকারীভূতামুক্তিমাহ কিমিতি। অদ্ভ্ুততমমীদৃশমতা দুতম্ ॥১১। 

ভযঘিতি। আবত্তামকুরুতাম্। বিদধতুবিশ্রামেণাশ্বানাম্, বিশ্রক্ধৌ নির্ভয়ৌ ॥১২। 

সমুদ্র যেমন নদীসমূহকে গ্রহণ করে, বলবান্ অজুনিও সেইরূপ বিপক্ষের 
বাণসমৃহ, গদা ও প্রাস আসিতে লাগিলে, সেগুলিকে গ্রহণ (বিনাশ) করিতে 

লাগিলেন ॥৭॥ 

অজ্জুন বাহুযুগলের বলে এবং অস্ত্রের গুরুতর বেগে সমস্ত রাজার সেই 

উত্তম বাণগুলিকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥৮॥ 

এক লোভ যেমন সমস্ত গুণকে নিবারণ করে, সেইরূপ এক অজ্জুন ভূতলে 
থাকিয়াও রথস্থিত সকল রাজাকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৯॥ 

মহারাজ ! তৎকালে কৌরবেরা অজ্জুন ও কৃষ্ণ ছুই জনেরই সেই পরমাশ্চধ্য 
বিক্রমের প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥১০॥ 

(ঠাহারা বলিতে লাগিলেন-_) “এইরূপ অত্যাশ্চর্যা ঘটন। জগতে কি 
হইবে, না_ হইয়াছিল; যে, অর্জন ও কৃষ্ণ যুদ্ধমধ্যেই রথ হইতে অশ্বগুলিকে 
মুক্ত করিয়াছেন ॥১১। 

এবং নরাশ্রেষ্ঠ অর্জন ও কৃষ্ণ আমাদের গুরুতর ভয় উৎপাদন করিয়াছেন। 

(০).. “বাছুবলেন চ.. “বা নি। উর মহ হদতূতম্__বা নি। (১১.. পায়য়ামাসভ রণে_নি। 
০৯৪ 
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অথ রন করীকেশ হানি? তর ভরত // 

অজ্জনেন কূতে সংখ শরগতর্ঠহে তদ1 1১৩ 

উপাবর্ভয়দব্যগ্রস্তানশ্বান্ পুফরেক্ষণঃ | 

মিষতাঁং সর্বসৈন্ানাং ত্বদীয়ানাং বিশাংপতে ! ॥১৪॥ (যুগ্মকম্) 

তেষাঁং শ্রমঞ্চ গ্ল।নিঞ্চ বমথুং বেপথুং ব্রণান্। 

সর্বং ব্যপ।নুদৎ কৃষ্ণঃ কূশলো হশ্বকণ্মীণি ॥১৫॥ 

শল্যান্যুদ্ধ ত্য পাঁণিভ্যাং পরিস্জ্য চ তান্ হ্যান্। 

উপারৃত্য যথান্তায়ং পায়য়ামাস বাঁজিনঃ ॥১৬। 

স তাল্লবোদকান্ স্লাতান্ জগ্ধান্নান্ বিগতক্রমান্। 

যৌজয়ামাঁস সংহষ্টঃ পুনরেব রখোভমে ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। ন্ময়ন্ ঈষদ্ধসন্। স্বীমধ্য ইবেত্যনেন শত্রযামুকিঞিংকরত্বং স্থচিতহ্। 

গরগর্ভগৃহে বানমনবেশ্মনি উপা বর্ধন প্রত্যাবর্ত্যানয়ং | পুফরেক্ষণঃ পদ্মনয়নঃ রুষ্চঃ। দিষ! 
পশ্টতাম্ ॥১৩--১৪।॥ 

ভেষামিতি। বমথুং নিষ্ঠীবনমূ, বেপথুং কম্পম্। ব্যপানুদত স্যবারয় ॥১৫॥ 

শল্যানীতি। শল্যানি বাণাগ্রাদীনি। উপাবৃত্য ঘূর্ণযিত্বা, পারয়ামাস জলম্ ॥৯৬| 

_লইতি। দ্সাতান্ অগ্রণিপূর্ণজলক্ষেপেণ, জদ্ধননন্ তুক্তঘাসান্॥১৭। 

যে হেতু উহার রণস্থলেই বিশ্বস্ত থাকিয়া অশ্বগুলির ভীষণ তেজ বিধান 

করিলেন? ॥১২॥ 

ভরতনন্দন নরনাথ ! মানুষ যেমন স্ত্রীলোকদের মধ্যে (খেলার ঘর) করে, 

সেইরূপ অর্জন যুদ্ধমধ্যেই তখন বাণময় গৃহ নিন্মাণ করিলে, পদ্মনয়ন কৃষ্ণ ঈষং 

হাস্ত করতঃ অনাকুল থাকিয়া! আপনার পক্ষের সমস্ত সৈন্যের সমক্ষেই সে 

অশ্বগুলিকে ফিরাইয়! (ভ্রমণ করাইয়া) আনিলেন ॥১৩--১৪।॥ 

কৃষ্ণ সেই অশ্বগুলির শ্রম, অবসাদ, নিগীবন (মুখে ফেনাবিঞরণ), কম্প ও 
ব্রণ এ সমস্তই দূর করিলেন। কারণ, তিনি অশ্বপরিচধ্য।য় বিশেষ নিপুণ ॥১৫। 

তৎপরে কৃষ্ণ হস্তযুগলদ্বারা অশ্বগুলির গাত্র হইতে শল্য (বাণাগ্রপ্রভৃতি) 

275 

উত্তোলন ও গাত্রমার্জন করিয়া এবং যথানিয়মে সেগুলিকে ভ্রমণ করাইয়। 

জলপান করাইলেন ॥১৬। 
অশ্বগুলি জলপান, স্নান ও ঘাসভক্ষণ করিয়া গ্লীনিশুন্বা হইলে, কৃ্ণ 

আনন্দিত হইয়া সেগুলিকে নিয়া পুনরায় সেই উত্তম রথে সংযুক্ত করিলেন ॥১৭ 

0৬) শল্যানুদ্ধ ত্য...উপাবর্ত্য-. পায়মামাস [সবারি সং-বানি। 

৫77%- 
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স তং রখবরং শে]রিঃ সবার্শ্ভৃতাং বর? | 
সমাস্থায় মহাতেজাঃ সার্জুনঃ প্রঘযে৷ দ্রুতষ্ ॥১৮% 
রথং রথবরস্তাজৌ৷ যুক্তং লন্ষোদকৈর্য়ৈঃ | 
দৃষট1 কুরুবলশ্রেষ্ঠাঃ পুনবিমননোইভবন্ ॥১৯। 
বিনিশ্বসন্তস্তে রাজন! ভগ্রদংস্্রী ইবোরগাঃ | 
ধিগহো ধিগ্গতঃ পার্থঃ কৃষ্ণশ্চেত্যক্রবন্ পৃথক্ ॥২৩। 

ত্বৎসেনাঃ সর্ববতো দৃষ্ট? লোমহ্র্ষণমভভূতম্ | 
তবরধ্বমিতি চাঁত্রন্দন নেদমন্তীতি চীক্রবন্ ॥২১।॥ 

সর্ববক্ষত্রস্ত মিষতে। রথেনৈকেন দংশিতৌ । 

বাঁলক্রীড়নকেনেব কদথাঁকৃত্য নো বলম্ ॥২২॥ 
ক্রোশতাং যতমানানামসংসক্ভৌ পরন্তপো | 
দশযিত্বাত্বনো বর্ধ্ং ্রয়াতৌ মর্বরাজহ ॥২৩। (বুখ্কম্) 

 ভারতকৌমুদী 
সইতি। শোরিং কৃষ্ণঃ। সমাস্থায় আরুহ্ব, সাভজ্বনঃ অজ্জুনেন সহিতঃ ॥১৮। 

ধখমিতি। রখবরন্ত রথিশরেষ্টস্তাজ্জুনশ্ত | বিমনস উদ্িগ্নচিন্তাঃ ॥১৯। 

(বনীতি। গতঃ অস্মনতীত্য প্রস্থিভঃ ॥২০॥ 

তধদিতি। লোমহর্ষণমদুতপাজ্জুনব্যাপারমূ। আক্রন্দন আহ্বয়ন্, ইদং খৈগ্তমূ ॥২১। 

পুনশ্চাক্রবন্ সবেতি। মিষতঃ পগ্ঠতঃ, দংশিতৌ সন্নদ্ধো। বালক্রীড়নকেন খিশোঃ 
খেলোপকরণেন, ক্রীরুতা আিভুয়, নু; জস্ম(কম্, বলং শক্তিম্। পঞ্রেশতাং সহচর1- 

তদনন্তর সর্ধবশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ও মহাতেজ। কৃষ্ণ অঞ্জনের সহিত যাইয়া সেই 
উত্তম রথে আরোহণ করিয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৮॥ 

প্রাপ্তপানীয় অশ্বগণ রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুনের রথে পুনরায় সংযুক্ত হইয়াছে 
দেখিয়া কৌরবসৈন্টের প্রধান যোদ্ধার! পুনরায় বিষনচিত্ত হইলেন ॥১৯। 

রাজা! তাহারা ভগ্রদন্ত সপপগণের ম্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়। 
বলিতে লাগিলেন__হাঁয়! আমাদিগকে ধিক্, হায়! অজ্জুন ও কৃষ্ণ চলিয়া 
গেল ॥ ॥২০। 

মহারাজ! আপনার সৈন্যের সর্বপ্রকারে লোমহধণ ও অদ্ভুত অজ্জবনের 
সৈই কাধ্য দেখিয়! সহচরগণকে আহ্বান করিতে থাকিয়! বলিতে লাগিল-_ 
খি টির আর থাকিল না, তোমরা সন্বর হও ॥২১। 

২).-.ধিগহোহতিগতঃ পার্থ....নি। (২১) তৎ সৈশ্তম্...পি ঝ নি। (২২)..বালঃ 
নি নি। 
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তৌ প্রয়াতৌ পুনদর্ষি। তদান্যে সৈনিকাক্রবন্। 
ত্বরধবং কুরবঃ সর্বেব বধে কৃষ্ণকিরীটিনোঃ ॥২৪॥ 
রথং যুক্ত। হি দাশার্হো মিষতাং সর্ববধন্থিনামৃ। 
জয়দ্থায় যাঁত্যেষ কদর্থীকৃত্য নো৷ রণে ॥২৫। 
তত্র কেচিন্মিথো রাজন! সমভাঁষন্ত ভূমিপাঃ | 

অদৃষপূর্ববং সংগ্রামে তদ্দৃষ্ট1 মহদভুতম্ ॥২৬। 
সর্ববসৈন্যানি রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোহত্যয়ং গতঃ | 
দুর্য্যোধনাপরাধেন ক্ষত্রং কুৎসা চ মেদিনী ॥২৭॥ 

বিলয়ং সমনুপ্রাপ্তা তচ্চ রাজ! ন বুধ্যতে। 

ইত্যেবং ক্ষত্রিয়াস্তত্র ক্রবস্ত্যন্যে চ ভারত ! ॥২৮॥ (যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
নাহ্বয়তাম্, যতমানানাং জয়ায়েতি শেষঃ, অসংসকৌ অস্মাভিঃ সহামিলিতৌ, পরস্থুপে 
ষ্ণাজ্বনৌ ॥২২--২৩। 

তাবিতি। সৈনিকাক্রবন্গিতি বিসর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিরার্মঃ ॥২৪। 
রথমিতি। দাশার্ঃ কৃষ্ণ, মিষতাং পশ্ঠতাম্। কদর্থীকত্য অভিভূয়, নঃ অন্মান্॥১৫। 
তত্রেতি। ম্থঃ পরম্পরম্। তঙ সরঃ শরবেশ্ম চ ॥২৬| 

সর্ধেতি। অত্যয়ং বিপদম্। রাজা ধৃতরাষ্ঃ 0২৭২০ 

আমরা সহচরপিগকে ডাকিতেছিল।ম এবং জয়ের জন্য যত্রু করিতেছিল।ম, 

এই অবস্থায় যুদ্ধসঙ্জায় সজ্জিত শকুদমনকারী কৃষ্ণ ও অজ্ঞরন শিশুর খেলার 

রথের ন্তায় এক রথে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমঙ্গে আমাদের শক্তিকে অভিউভ 

করিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধে মিলিত ন| হইয়া নিজেদের শক্তি দেখাইয়া! সকল 

রাজার মধ্যে চলিয়া গেল !? ॥২২--২৩ 

তাহারা চলিয়া গেলেন দেখিয়া তখন অন্য সৈন্যের] আবার বলিতে 

লাগিল__-€কীরবেরা সকলে কৃষ্ণ ও অর্জনকে বধ করিবার জন্য সত্থর 

হউন ॥২৪।॥ 

কারণ, কৃষ্ণ সমস্ত ধনুর্ধরের সমক্ষে রথ সজ্জিত করিয়া যুদ্ধে আমাদিগকে 

অভিভূত করিয়। এই জয়দ্রথের দিক্ যাইতেছেন? ॥২৫॥ 

রাজা! তখন অনেক রাজা যুদ্ধে অধৃষ্টপূর্ধব সেই গুরুতর অদ্ভুত ব্যাপার 

দেখিয়া পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন_॥২৬।॥ 

'এক ছূর্য্যোধনের অপরাধে সমস্ত সৈচ্য ও রাজ। ধৃতরাষ্ট্র বিপদাপন্ন হইলেন 
মদ শিস শশী সা 

(২৮)- ক্ষয় বসথাক্রবনন্ে চ ভারত পি বঙ্গ বর্ধ। | 



পর্বরণি সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৭৪৯ 

সিদ্ধুরাজস্ত যহ কৃত্যং গতম যমসাদনম্। 

তৎ করোতু বৃথাদৃষ্টরধার্তরাষ্ট্রোহনুপায়বিৎ ॥২৯॥ 
ততঃ শীগ্রতরং প্রায়াৎ পাগুবঃ সৈন্ধবং প্রতি । 

বিবর্তমানে তিগ্লাংশো হৃফেঁঃ গীতোদকৈহয়ৈঃ ॥৩০। 
তং প্রয়ান্তং মহাবাহুং সর্বশন্ত্রভৃতাং বরমূ। 

নাশরু,বন্ বারযিতুং যোধাঃ ভ্ুদ্ধমিবান্তকম্ ॥৩১॥ 

বিদ্রাব্য তু ততঃ সৈন্যং পাগুবঃ শক্রতাঁপনঃ | 

বথা ম্বগগণান্ সিংহঃ সৈন্ধবার্থে ব্যলোড়য় ॥৩২॥ 

গাহমানস্তবনীকানি তুর্ণমশ্বীনচৌদযৎ। 

বলাকবর্ণং দাশাহঃ পাঞ্চজন্যং ব্যনাদয়ৎ ॥৩৩| 

ভারতকৌমুদী 
সিন্ধিতি। কৃত্যমৌর্দদেহিকং কাধ্যম্। বৃথাদৃষ্টিমিথ্যাবুদ্ধি; ॥২৯| 

তত ইতি। বিবর্তমনে পরিণতে, তিগ্বাংশৌ স্থষ্যে ॥৩০। 
তশিতি। তমজ্্ৰনম্, প্রয়ান্তং জয়দ্রথং প্রতি গঙ্ছন্তম্ ॥৩১। 

বিদ্াবোতি । বিদ্রাব্য নিপীডায। দৈদ্ববার্থে জয়দ্থবধ্ঘে ॥৩২। 

গহেতি। গাহমান আলোড়যন্। অচোপয়হ প্রেরয়ং। বলাকবর্ণং বকবর্ণম্ ॥৩৩। 

এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতিটা ও সমগ্র পৃথিবীটাই লয় পাইল; তাহা ধৃত রাষ্ট্র 

বুঝিতেছেন না'। ভরতনন্দন ! তখন ক্ষত্রিয়ের ও অন্যেরা এইরূপও বলিতে 
থাকিলেন_-॥২৭--২৮॥ 

'জয়দ্রথ যমালয়ে গমন করিলে পর যাহ কর্তব্য হইবে, তাহা এখনই 
মিথ্যাবুদ্ধি ও অন্থুপায়জ্ঞ ছুর্য্যোধন স্থির করিয়! রাখুন” ॥২৯॥ 

তদনন্তর নূধ্য অস্তাচলের দিকে গমন করিতে লাগিলে, জলপাননিবন্ধন 

আনন্দিত অশ্বগণের গুণে অজ্জুন অতিশীঘ্র জয়দ্রথের দিকে গমন করিতে 
লাগিলেন ॥৩০॥ 

সর্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ও মহাবাছ অর্জন ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় গমন করিতে লাগিলে, 
কৌরধযোদ্ধার। তাহাকে বারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥৩১॥ 

তৎপরে সিংহ যেমন হরিণগণকে গীড়ন করিয়া আলোড়ন করে, সেইরূপ 

শক্রতাপন অজুনি জয়দ্রথবধের জন্য কৌরবসৈম্তগণকে গীড়ন করিয়া আলোড়ন 

করিতে লাগিলেন ॥৩২॥ 
এ ৯৮ লা 

(৩৩)' বলাকাভন্ত দাশাহ্ং ..বা নি। 



৭৫০ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

কৌন্তেয়েনাগ্রতঃ স্কট ন্যপতন্ পৃষ্ঠতঃ শরাঃ। 
তর্ণাভতরং হ্শ্বাঃ প্রাবছন্ বাতরংহসঃ ॥৩৪॥ 
বাতোদ্ধ,তপতাকং তং রথং জলদনিস্বনম্ । 

ঘোরং কপিধবজং দৃষ্ট| বিষ বহবোইহভবন্ ॥৩৫॥ 
দিবাঁকরেহথ রজস! সর্বতঃ সংরূতে ভূশম্। 

শরার্তীশ্চ রণে যোধা ন কৃষ্ণ শেকুরীক্ষিতৃম্ ॥৩৬। 
অসভ্ভঃ স রথোহগচ্ছদ্গাহমাঁনে। বরূখিনীম্ । 

কুন্দেন্দুরজতপ্রখ্যৈরশ্বৈস্তৈঃ সাধুযোজিতৈঃ ॥৩৭। 
ততো নৃপতয়ঃ সর্বেন পরিবক্র্ধনঞ্জয়ম্। 
ক্ষত্রিয় বহবশ্ঠান্যে জয়দ্রখব ধৈষিণম্ ॥৩৮| র 0৮৮2 

কৌন্তেয়েনেতি। সৃষ্ট নিক্গিপ্তাঃ । হি যস্মাৎ, প্রাবহন্ রথমিতি শেষঃ ॥৩৪| 

বাতেতি। বাতেন বাযুন৷ উদ্ধত সঞ্চালিতা৷ পতাকা যস্ত তম্ ॥৩৫। 

দিবেতি। রজসা পূলিজালেন। কৃ ষ্কাজ্জুনৌ ।৩৬| 
অসভ্ভ ইতি। অসন্তঃ প্রহারেণ বিপক্ষাপসরণাদলগ্নঃ॥ বরূখিনীং কৌরবসেনাম্ ॥৩৭। 

তত ইতি। পরিবক্রঃ পরিবেষ্টিতবনুঃ ॥৩৮। 

কৃষ্ণ কৌরবসৈন্য আলোড়ন করিতে থাকিয়া বেগে অশ্বগণকে চালাইনে 

থাকিলেন এবং বকের ন্যায় শুত্রবর্ণ পাঞ্চজন্ শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥৩৩| 

অঙ্গন যে সকল বাণ সম্মুখে নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন, সেগুলি তাহ।র 

পিছনে পড়িতে থাকিল। কারণ, বায়ুর স্যায় বেগবান্ অশ্বগণ দ্রুত অপেক্গ। 

অতিদ্রুত রথ বহন করিতে লাগিল ॥৩৪॥ 

বায়ু যাহার পতাকা সঞ্চালন করিতেছিল, সেই মেঘগন্তীরনাদী ও কপিধ্ড 

ভয়ঙ্কর রথ দেখিয়া বহু কৌরবসৈন্যই বিষণ হইয়া পড়িল ॥৩৫॥ 

তদনন্তর সূর্য ধূলিজালে সকল দিকে গুরুতর আবৃত হইলে, বাশগীড়িত 

কৌরবযোদ্ধারা কৃষ্ণ ও অজুনিকে রণস্থলে দেখিতেই সমর্থ হইলেন না ॥৩৬॥ 

সেই অবসরে অজুর্নের সেই রথখানা কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও রৌপ্যের স্যার 

শুত্রবর্ণ এবং সুষ্ঠু সংযোজিত সেই অশ্বগণের গুণে কৌরবসৈম্ত আলোড়ন 

করিতে করিতে অসংলগ্ন অবস্থ(তেই গমন করিতে লাগিল ॥৩৭॥ 

তাহার পর রাজারা সকলে এবং অন্য বহুতর ক্ষত্রিয় যাইয়া জয়দ্রথ- 

বধৈষী অর্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৩৮॥ 

(৩৬).-শেকুঃ কষে ন বীক্ষিতুম্বনি। 
শট শী শলপ পিপিপি সপ শি শি শিশি শি ৯ শশী শপ 



পর্ববণি অষ্টাশীতিতমো হধ্যায়ঃ। ৭৫১ 

শঙেষবাখ্াপ্যমানেষু বিষ্ঠিতং পুরুষর্ষভম্। 
দুর্য্যোধনস্তরগাৎ পার্ধং ত্বরমাণঃ সহানুগঃ ॥৩৯। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতমাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্বণি 
জয়দ্রখবধে সৈন্যবিম্ময়ে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়; ॥০॥ * 

কক 

অষ্টানীতিতমোহধ্যায়ত। 
4 9 

সঞ্জয় উবাচ। 

অবংসন্ত ইব মজ্জানস্তাবকানাং তয়ান্নপ!। 
তৌ৷ ষ্ঠ স সমতিক্রান্তো াুদবধনগর ॥১। 

. ভারতকৌয়দী 
ণঙ্খেদিতি। আখ্মাপ্যমানেষু কৌরবৈরবাচ্যমানেষু, বিষ্টিতং মার্গাবরোপাহ স্থিতম্ 1৩৯ 
মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রুহরিদ'স সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচারধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াৎ দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে সপ্তাশীতিতমোহবধ্যায়ঃ ॥০। 

পি 

যি, 
এও 

রি) 

অ্রংসস্ত ইতি। শ্রংসস্তে স্থল্তি ম্ম। সমতিক্রান্তৌ স্ববর্গানতীতৌ ॥১) 

ভারতভাবদীপঃ 

সলিল ইতি ॥১_৪॥ পুরুষানতিপুরুষেভ্যোহতিশয়: ॥৫--১১ বিদধতুদশিতবস্তো 

/১২--১৩।॥ উপাবর্ন্ৎ পরিণতবান্ ॥১৪॥ শ্রমং মন:কায়খেদমূ, গ্লানিং ব্লাপচক়ম্) বমথুং 

ফেনোদ্গমম্ ॥১৫--৩৩। প্রাবহন্ অত্যাক্রমন্ ॥৩৪--৩৮।॥ বিষ্ঠিতং কিঞ্চিদবস্থিতম্ ॥৩৪। 
ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলক্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৮৭। 

০27 শা শ্ 

এই সময়ে কৌরবেরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলে, পুরুষশ্রেষ্ঠ অন 
দাড়াইলেন এবং ছূর্য্যোধন অনুচরবর্গের সহিত তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে 
লাগিলেন? ॥৩৯। 

সঞ্জয় বলিলেন__“রাজ। ! কৃষ্ণ ও অর্জুন অতিক্রম করিয়া গেলেন দেখিয়া! 
য়ে আপনার পক্ষের যোদ্ধাদের যেন মজ্জা স্বলিত হইতে লাগিল ॥১॥ 

এ স্পাপ্ল শা শালা শীত পল শট সপ পসপিপপিসপীসিলিশ | পি পাশাপাশি টি সপদশাপীসিীশিট স্পট চে 

& “..অষ্টনবতিতমোহধ্যায়+ বঙ্গ বর্ধ, «...শততমোহ্ধ্যায়ঃ বা রা নি। 



৭৫২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সর্বে তে প্রতিসংরন্ধ। হ্রীমন্তঃ সত্বচোদিতাঃ | 

স্থিরীভূতা মহা আ্বানঃ প্রত্যগচ্ছন্ ধনঞ্য়ম্ ॥২। 
যে গতাঃ পাগ্ুবং যুদ্ধে ক্রোধামর্ষসমন্থিতাঃ। 

তেহগ্ভাপি ন নিবর্তৃন্তে সিন্ধবঃ সাগরাদিৰ ॥৩। 
অসন্তস্ত ন্যবর্তন্ত বেদেভ্য ইব নাস্তিকাঃ। 

নরকং ভজমানাস্তে প্রত্যপদ্যন্ত কিন্বিষম্ ॥8। 

তাবতীত্য রথানীকং বিমুক্তো পুরুষর্ষভৌ | 
দদূশাতে ঘথ! রাহো রাস্াম্মুভৌ প্রভাকরেখ ॥৫॥ 
মৎস্তাবিব মহজ্জাঁলং বিদীধ্য বিগতন্বরো | 
তথ কৃষ্ণীবদৃশ্েতাঁং সেনাজালং বিদাধ্য তৎ ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 
সর্ব ইতি। প্রতিসংরন্ধ। উতসাহিনঃ) হ্রীমন্তো বারণাপামর্থ্যাৎ, লঙজ্জিতাঃ, সত্বচোদিত 

অধ্যবসায় প্রেরিতাঃ ॥২। 

যইতি। ননিবর্তৃন্তে অজ্্বনেন নিহতত্বাং, সিন্ধবে! নগ্যঃ ॥৩। 

অসন্ভ ইতি। অসস্তো যোদ্ধার; | প্রত্যপদ্তন্ত প্রতুকার্ধ্যাকরণাং প্রাপ্ন বন্ ।৪| 

তাবিতি। আস্তান্ুখা২, প্রভাকরৌ সুর্ধ্যাচন্্রমনৌ ॥৫। | 
মহশ্যাবিতি। বিগভজরৌ সম্তাপরহিতৌ। কৃষোৌ কৃষ্থাজ্ভণৌ ॥৬। 

সেই লজ্জিত মহাত্মারা সকলে পুনরায় উৎসাহী, অধ্যবসায়প্রণোদিত ৫ 

স্থিরচিত্ত হইয়। অজুর্নের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥২॥ 

নদীসমূহ যেমন সমুদ্র হইতে আর ফেরে না, সেইরূপ যে সকল যোদ্ধ। 
ত্ুদ্ধ ও অসহিষু হইয়। যুদ্ধে অ্্নের দিকে গমন করিলেন, তাহারা অগ্ঠাপি 
আর ফিরিলেন না ॥৩। 

নাস্তিকেরা যেমন বেদ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ অসংপ্রকৃতি যোদ্ধার 

যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল। সুতরাং তাহারা নরকে যাইবার জন্ত পাঁপ অর্জন 
করিল ॥১॥ 

রাহুর মুখ হইতে বিষুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের হ্যায় পুরুষত্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অজু 
রথিসৈন্য অতিক্রমপূর্বক বিমুক্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥৫॥ 

ছুইটা মংস্ যেমন বিশাল জাল বিদীর্ণ করিয়া সন্তাপশূন্য হয়, সেইরূপ 

কৃষ্ণ ও অজুনি সেই সৈম্যজাল বিদীর্ণ করিয়া সন্তাপশৃন্য হইয়া দৃষ্টিগোচর 

হইলেন ॥৬ 
(২) সর্কে তব! নি। (৩)-৮রোধামর্ষসমধিতাঃ-..বা নি। (১)...মহাজালম্...বা নি! 
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বিমুক্তো শত্ত্রসংবাধাদ্দ্রোণানীকাৎ স্ছুভিদাৎ। 
অদৃশ্যেতাং মহাত্মানৌ কাঁলপুর্ধযাবিবোদিতৌ ॥৭| 
শন্ত্রসংবাধনিন্মুক্ভো বিমুক্তৌ রথসম্কট[ৎ | 
অদৃশ্যে তাং মহাত্মানো শক্রসংবাধকারিণৌ ॥৮। 
বিমুক্তো জুলনম্পর্শান্মকরাস্তাজ ঝষাবিব | 
ব্যক্ষোভয়েতাঁং সেনাঁং তৌ৷ সমুদ্রং মকরাবিব ॥৯| 
তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ দ্রোণানীকস্থযোন্তয়োঃ। 

নেমৌ তরিষ্যতো! দ্রোণমিতি চত্তুত্তদা মতিম্ ॥১০। 
তৌ তু দৃষ্ট। ব্যতিক্রান্তো দ্রোণানীকং মহাছ্যুতী। 
নাঁশশংলুর্মহারাজ ! সিন্ধুরাজন্ত জীবিতম্ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
বিমুককাবিতি । শস্বৈঃ সংবাধাৎ পূর্ণাৎ। কালশ্ত প্রলয়সময়ন্ত স্থযে]ী ॥৭| 

এক্দেতি। শস্ত্সংবাধাৎ নিবিডখন্বধাভািম্মুক্তী। কষ্াবিত্যন্্বুণ্তিঃ ॥৮| 
'বমক্কাবিতি ॥ জলনত্ত বন্ধেরিব স্পশে। যন্ত তন্মাদস্ত্রাংৎ। ঝযৌ মহল ॥আ| 
তাবক|ইতি। ইমৌ কৃষ্তাঙ্ছনৌ। মতিং সম্তাবনাম্ ॥১০| 

ভ|বিতি। দ্রোশানীকাতিক্রমে অন্যাতিক্রমন্য স্ৃকরত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥ 

গ্রলয়কালো দিত ছুইট। স্ষ্যের ন্যায় মহাত্ম। কৃষ্ণ ও অঙ্গুনি অস্তবপূর্ণ অতি- 

্রভেগ্ভা দ্রোণসৈম্ত হইতে বিমুক্ত হইয়! দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥৭ 

ক্রমে আমরা দেখিলাম--শক্রপীডুনকারী মহাত্মা কৃষ্ণ ও অজ্জুন অস্ত্রসংঘধ 

হইতে যুক্ত হইয়াছেন এবং রথসঙ্কট হইতেও নির্গত হইয়া পড়িয়াছেন।৮। 
মকরের যুখ হইতে নির্গত ছুইট! মংস্তের ন্যায় কৃষ্ণ ও অঙ্ঞুন অগ্নিসমস্পর্শ 

হস্মসংঘধ হইতে নির্গত হইয়। ছুইট। মকর যেমন সমুদ্র আলোড়ন করে, সেই- 
রূপ কৌরবসৈম্ত আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥৯।॥ 

রাজা! কৃষ্ণ ও অজ্ঞুন যখন দ্রে।ণসৈম্তের মধ্যে ছিলেন, তখন আপনার 

পুত্রের ও অন্ত যোদ্ধারা এইরূপ সম্ভাবনা করিয়াছিলেন যে, ইহারা প্রোণকেই 
অতিক্রম করিতে পারিবেন না ॥১০। 

কিন্ত মহারাজ! ত।'র পর সেই মহাতেজার! দ্রেণসৈন্য অতিক্রম করিয়া- 
ছেন দেখিয়। তাহারা আর জয়দ্রথের জীবনের আশা করেন নাই ॥১১। 

(৯"অক্ষোভয়েতাম্...বা নি। (১০). নৈতৌ...ব| নি। 
৯৫ 



৭৫8 মহাভারতে দ্রোণ-- 

আশ! বলবতী রাজন! পুত্রাণ।মভবত্তব | 

দ্রোণহাদ্দিক্যয়োঃ কৃষ্ধো৷ ন মোক্ষ্যেতে ইতি প্রভো ! ॥১১। 
তামাশাং বিফলাং কৃত্বা নিস্তীণোঁঁ তৌ পরন্তপৌ। 
দ্রোণানীকং মহারাজ ! ভোজানীকঞ্চ দুস্তরম্ ॥১৩। 

ইতি দৃষ্ট ব্যতিক্রান্তো ভ্বলিতাঁবিব পাবকৌ। 
নিরাশাঃ সিন্ধুরাঁজস্ত জীবিতং নাশশংসিরে ॥১৪॥ 

মিথশ্চ সমভীধেতীমতীতৌ ভয়বদ্ধনৌ । 
জয়দ্রথবধে বাচস্তাস্তাঃ কৃষ্ধনগ্য়ো ॥১৫। 
অসৌ। মধ্যে কৃতঃ ষড় ভিধধার্তরাষ্টরর্মহারথৈঃ। 

চক্ষুবিষয়সংপ্রীপ্তো ন নৌ মোক্ষ্যতি সৈন্ধবঃ ॥১৬॥ 
যগ্ঘস্ত সমরে গোপ্তা শক্রে। দেবগণৈঃ সহ। 

তথাপ্যেনং হনিষ্যার ইতি কৃষ্ণীবভাষতাম্ ॥১৭॥ 

| ভারতকৌমুদী 
আশেতি। হাদ্দিক্; কতবন্মা, কষে কষ্কাঙ্ছুনৌ ॥১২। 
তামিতি। তৌ কষ । ভোজানীকং কতবশ্মসৈন্যম্ ॥১৩। 

ইতীতি। নিরাশা: স্বপক্ষজয়লাভে । নাশখংসিরে আশাবিষ়ং ন চজুঃ ॥১৪। 
মিথ ইতি। মিথঃ পরস্পরম্। তাস্তা বক্ষামাণাঃ ॥১৫। 

অসাবিতি। ধার্তরাষ্ট্েধুতরাষ্ট্রপক্ষীয়ে; । নৌ আবয়ো সৈদ্ধবো জয়দ্রথঃ ॥১৬। 

যদীতি। গোপ্তা রক্ষিতা।, কষ্ট কৃষণাজ্জুনৌ ॥১৭। 

কৃষ্ণ ও টি ত্রোণ 'ও কৃতবর্ার হাত হইতেই তি রর ন| ॥১২॥ 

কিন্ত মহারাজ ! শক্রসন্তাপকারী সেই কৃষ্ণ ও অজ্জন তাহাদের সে আখ। 

নিক্ষল করিয়! দুস্তর দ্রোণের সৈন্য ও কৃতবন্মার সৈন্য উত্তীর্ণ হইলেন ॥১৩। 
কৃষ্ণ ও অর্জুন প্রজ্বলিত ছুইট। অগ্নির ন্যায় উক্ত উভয় সৈন্য অতিক্রম 

করিয়া আমিয়াছেন দেখিয়া কৌরবের৷ জয়লাভেও নিরাশ হইলেন এবং 

জয়দ্রথের জীবনের আশাও করিতে পারিলেন ন। ॥১৪॥ 

নিজের! নির্ভয়, অথ চ শক্রগণের ভয়বদ্ধক কৃষ্ণ ও অজ্ঞুন জয়দ্রথবধবিষয়ে 

পরস্পর সেই সেই কথা! বলিতে লাগিলেন-_॥১৫।॥ 

“কৌরবপক্ষের ছয় জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যে রাখিয়াছেন ; এ অবস্থাতে ও 
এ জয়দ্রথ যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তখন সে মুক্তি পাইবে না ॥১৬| 

০খ-নবা “রাজন!  মিশ্কুরাজন্ত ভ্বীবিতে... 'বানি। (১৩).'ন মে মোক্ষাতি সৈদ্ধবঃ__বা নি? 
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ইতি কৃষে মহাবাহ্ু মিথোইকথয়ুতাং তদ]। 
সিন্ধুরাজমবেক্ষন্ত ত্বৎপুত্রান্তচ্চ শুশ্রুবুঃ ॥১৮ 
অতীত্য মরুধন্থানং প্রযাতৌ তৃষিতৌ গজো। 

গীত্বা৷ বারি সমাশ্বস্তৌ তদ্ কৃষ্ণা বদৃশ্টাতাম্ ॥১৯। 

ব্যাত্রসিংহগজা কীর্ণানতিক্রম্য চ পর্ববতান্। 

বণিজ।বিব দৃশ্টেতাং হীনম্ত্যু জরাতিগৌ ॥২০। 
তথাহি মুখবর্ণোহযমনয়োৌরিতি মেনিরে | 

তাৰকা৷ বীক্ষ্য মুক্তৌ তে বিক্রোশস্তি ল্ম সর্বতঃ ॥২১॥ 
দ্রোণাদশবিমাকারাজ্ছলিতাদিৰ পাবকাৎ। 

জন্যেভ্যঃ পখবেভ্যম্চ ভ'ত্বন্তব ভংক্কাবৌ ২ 

ভারতকৌমুদী 
ঈতীতি। অবেঙ্ষস্তৌ অবেক্ষমাণ ॥১৮। 
আতীভ্োতি । মক্ধন্বানং মরুভূমিম্। অনৃশ্ঠতাম্ অদৃশ্ঠেতাম্ ॥১৯। 

বাগ্রেতি। দৃশ্ঠেতামিতাড়াগমাভাব আর্ঃ। হীনমৃত্যু ইবঃ জরাতিগাবিব চেত্যার্থ; ॥২০। 

তথেতি। তথাহি তখৈব। বিক্রোশন্তি যুদ্ধায় সহচরানাহ্বযন্তি ম্ম ॥২১। 

স্বয়ং ইন্দ্রও দেবগণের সহিত মিলিত হইয়। যদি উহার রক্ষক হন, তথাপি 
আ[মর। উহাকে বধ করিব” কৃষ্ণ ও অর্জুন এইরূপ বলিলেন ॥১৭॥ 

মহাবাহু কৃষ্ণ ও অজ্ঞুন জয়দ্রথকে দেখিতে থাকিয়! তখন এইরূপ বলিতে 
ল[গিলেন; অথ চ আপনার পুত্রের তাহা শুনিলেন ॥১৮। 

তৃষ্ণার্ত ছুইটা হাতী মরুভূমি অতিক্রম করিয়! যাইয়া জলপান করিয়। 
খেনন আশ্বস্ত হয়, কৃষ্ণ ও অজ্জনকে সেইরূপ আশ্বস্ত দেখা যাইতে 

ল[গিল ॥১৯॥ 

সিংহ, ব্যান্্র ও হস্তীতে পরিপূর্ণ পর্বত সকল অতিক্রম করিয়া গেলে পর 

হই জন ব্রনের তুল্য কৃষ্ণ ও অজ্জুনকে যেন জরা-মৃত্যুশুন্যের ম্যায় দেখা 

যাতে থাকিল ॥২০।॥ 

টা ইহাদের মুখবর্ণ দেখ। যাইতেছে এইরূপ আপনার পঙ্গের 
যাদ্ধার৷ মনে করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে মুক্ত দেখিয়া সকল দিক্ 
হঠতে 85 ডাকতে থাকিলেন ॥২১॥ 

3 শাাশিশীত পতি 

(১০-সিথঃ কখয়তাং তদা.. গু বছ চুপ ১ বানি। (১৯) প্রয়াস্তো-. সমান 
₹ণেবাস্থামরিন্দমৌ-__বা নি। 



৭৫৩ মহাভারতে ফ্রোণ-_ 

তৌ মুভ সাঁগরপ্রখ্যাদৃদ্রোণানীকাদরিন্নমে$ | 
অনৃশ্যেতাং মুদা যুক্ডো সমুভ্তীরয্যার্ণবং ঘথা ॥২৩॥ (ধুগ্মকম্) 
শস্ত্রোঘান্মহতো মু দ্রোণহান্দিক্যবিক্ষতৌ | 
রোচমানাবদৃশ্টেতা মিন্দ্রাগ্রিসদূশোৌ রণে ॥২৪॥ 
উদ্ভিন্নরুধিরৌ কুষ্ে ভারদ্বাজন্ত সায়কৈঃ। 

শিতৈশ্চিতৌ ব্যরোচেতাং কণিকারৈরিবাঁচলৌ ॥২৫॥ 
দ্রোনগ্রাহহ্ুদান্মুক্তৌ শক্ত শীবিষসঙ্কটাৎ। 
অযঃশরো গ্রমকরাৎ ক্ষত্তিয় প্রবরাস্তলঃ ॥২৬। 

ভারতকৌমুদী 
প্রোণাধিতি। আমশীবিষাকারাৎ তীক্ষীবিষসর্পতুল্যাৎ। ভান্বান্থৌ দীপ্ষিমন্তৌ। অণব' 

সমুত্তীধ্য যথ! মুদ| যুক্ত, তথ মুদা যুক্তাবদৃশ্টেতামিতি সঙন্ধ; ॥২২--২৩ 

শক্দোঘাদিতি। হা্দিক্ে। হদিকপুত্রঃ কতবন্ম। ॥২৪। 
উদ্ছিন্নেতি। উদ্চিন্নরুধিরৌ নির্গতরক্তৌ, কৃষণৌ কৃষ্ণাজ্জনৌ । চিত ব্যাপ্সো ॥২৫। 

দ্রোনেতি।  শক্ন্ঃ অগ্বিখেষা এবাশীবিষাস্থীক্ষবিষাঃ সর্পাস্টৈ: সঙ্কটাৎ ব্যাপ।হ 

অয়ঃশর| লৌহমদ্ধবাণা এব উগ্রমকরা যন্মিন্ তম্মাৎ, কষপ্রিয়গ্রবরা এবাস্তাংসি জলানি 
তম্মাং, হোণ এব গ্রাহো জলজন্থধস্মিন্ ভাদুশাৎ কৌরবসৈগ্ঠহদাান্ডেৌ কৃষৌ ॥২৬| 

ভারতভাবদীপঃ 
অংসন্ত ইতি, ॥১--২।  অমধশ্চিরাজবদ্ধকে।পঃ ॥৩-৪॥ প্রভাকরৌ চক্া দত) 

॥৫--১৮॥ মরুপ্গ্ানং মরুস্থলম্ 0১৯--২৫॥ দ্রেণ এব গ্রাহো যন্মিন্ হদ ইব হৃদস্তস্ম"ং 

আমর দেখিলম- মানুষ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যেমন আনন্দিত হয়, সেইরূপ 
শক্রদমনকারী কৃষ্ণ ও অজ্জন ভীক্ষবিষ-সপের তুলা ও প্রজ্বলিত অগ্রির 

সমান দ্রোণ, অন্য সকল রাজ! এবং সমুদ্রতুল্য দ্রেণসৈন্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! 
আনন্দিত হইয়াছেন ॥২২--২৩| 

বিশাল শস্ত্রসমূহ হইতে মুক্ত এবং দ্রোণ ও কৃতবরন্্ার অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষতদেহ 
কৃষ্ণ ও অজ্জ্নকে রণস্থলে ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ দেখা যাইতে 
হ্বাগিল ॥২৪। 

* তৎকালে কণিকারবা।প্ত ছুইটা পর্বতের ম্যায় কৃষ্ণ ও অজ্জন দ্রোণের 

নিশিত শরনিকরে ব্যাপ্ত এবং রক্তাক্ত দেহে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৫॥ 
দ্রোণ যাহার জলজন্ত, শক্তি যাহাতে তীক্ষবিষ সর্প, লৌহময় বাণ যাহাব 

শিম শা 

(২৪)... দ্রোণহান্দিক্যরক্ষিতাহ'*'বা নি। 



পর্ব অফ্টীশীতিতমৌহধ্যায়ঃ | ৭৫৭ 

জ্যাঘোধতলনিহ্্ীদাদ্গদানিস্ত্িংশবিছ্যুতঃ | 

দ্রোণাস্ত্রমেঘাস্িম্মুূভো সু্যেন্দ, তিমিরাদিব ॥২৭ 
বাহুভ্যামিব সন্তীণোঁ সিন্ধুষষ্ঠাঃ সমুদ্রগা। 
তপান্তে সরিতঃ পুর্ণা মহা গ্রাহসমাকুলা% ॥২৮॥ 

ইতি কৃষ্ধৌ মহেম্বাসৌ শসা লোকবিশ্রুতৌ । 
সর্ববভূতান্যমন্যন্ত ভ্রোণীস্্বলবারণাৎ ॥২৯॥ 

জয়দ্রেথং সমীপস্থমবেক্ষন্তে জিঘাঁংসয়।। 
রুরুং নিপানে লিপ্লন্তে। ব্যাত্রবন্তীবতিষ্ঠতাম্ ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 

জোতি। স্ুধ্যেন্দ, ভিশিরাদিব, জ্যাঘোষঃ তলনিহণাদে। হস্থাবাপশন্দশ্ট নিহ্রাদ ই ম্য 

পা, গদ] নিপ্দিংখঃ কৃপাণশ্চ বিছ্াদিব যন্ত্র তক্মাচ্চ, প্রোখাস্বং মেঘ ইবন্তগা, শিম্যক্কো 

ভী | কুফ্াবিত্যলবৃত্তিঃ । একার্ধে বড়ি? কবিল্বভাবাহ ॥২৭| 

বাতা [তি। তপান্তে গ্রীক্মকালাবসানে, পূর্ণ বৃষ্টিজলৈ:, অতএব মহগ্িগ্রণহৈ্জল- 

০৭5: সমাকুলা ব্যাধ্যাত, দিন্ধু্তদাখ্য। নদী ষঠা যালাং তাঃ, সমুদ্গ1ত সরিতঃ শতদ্রবিপাশে- 

এপউশ্চন্দুত।গাবিতন্তাথ্যা মহাবেগা নদী বাছুভ্যামিব সন্থীণৌ? দ্রেখতরণাদিতি ভাবঃ ॥২৮| 

হতীতি। ₹ষেণ কুষ্কাজ্জুনৌ, মহেষাসৌ মহাবন্তদ্ধরাবমন্তন্থ। তত্র হেতুর্রোণেত্যাদিঃ ॥২লা 

ভারতভাবদীপঃ 

,দাণানীক[পিত্যর্থঃ ॥২৬॥ দ্রোশাঙ্জাখোব মেঘ: ॥২৭॥ শিদ্ধুঃ ষগ্সী যাসাৎ তাশচ শত্প্রবিপাশে- 

ব'বৰতীচন্্ ভাগাবিতপ্তাঃ । এত। হি নিভান্ুদুত্তবা : সমু ইতি সরিতাৎ বিশেষণৎ মুহানদীত্ব- 

তাঁধণ মকর এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্টের। যাহার জল ছিলেন, কৃষ্ণ ও অঞ্জন সেই 

“মন্থান্ুদ হইতে মুক্ত হইয়া আমিলেন ॥২৬॥ 

গজনের ন্যায় ধনুর গুণের শব্ধ ও হস্তাবাপের ধ্বনি হইতেছিল, বিদ্যুতের 

তুল্য গদ| ও তরবারি প্রকাশ পাইতেছিল এবং মেঘের ন্যায় ডেণের অস্ত্র 
চলিতেছিল; তখন চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন অন্ধকার হইতে মুক্ত হন, সেইরূপ কৃষ্ণ 

€ অজ্জুন তাহ হইতে মুক্ত হইয়।ছিলেন ॥২৭॥ 

বধ(কলে জলে পরিপূর্ণ ও ভীষণ জলজন্তগণে সমাকীর্ণ সমুদ্রগ।মিনী সিদ্ধু- 

প্রভৃতি ছয়টা! নদীকে যেন কৃষ্ণ ও অর্জন বাহুযুগলদ্বার৷ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া 

ছিলেন ॥২৮॥ 

এইভাবে প্রোণের অস্ত্র ও সৈন্য নিবারণ করায় তত্রত্য লোকেরা যশের 

গুণে বি কৃষ্ণ ও অজ্জুনকে মহাধনুদ্ধর বলিয়াই মনে করিল ॥২৯। 

২৯) * দ্রোণান্্বলবিন্ময়াং--পি বা বঙ্গ বদ্ধ (৩০), রুক্ুৎ বনান্তে--নি। 



৭৫৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

যথ! হি মুখবর্ণোহয়মনয়োরিতি মেনিরে | 
তব যোধ! মহারাজ ! হতমেব জয়ন্দ্রথম্ ॥৩১। 
লোহিতাক্ষো মহাবাহু সংযতৌ কৃষ্ণপাগ্বৌ | 
সিন্ধুরাজমভিপ্রেক্ষ্য হৃষ্ট ব্যনদতাং মুুঃ ॥৩২। 
শৌরেরভীবুহস্তস্ত পার্থস্ত চ ধনুত্মতঃ। 
তয়োরাপীৎ প্রভা রাজন! মুষ্যপাবকয়োরিব ॥৩৩| 
হর্ষশ্চৈব তয়োরা পীদ্্রোণানীকপ্রমুক্তয়োঃ | 
সমীপে সৈদ্ধবং দৃষ্ট। শ্যেনয়োরামিষং যথা ॥৩৪। 
তৌ৷ তু সৈন্ধবমালোক্য বর্তমানমিবান্তিকে । 
সহস। পেততুঃ তুদ্ধৌ ক্ষিপ্রং শ্যেনীবিবামিষমূ ॥৩৫। 

ভারতকৌমুদী 
জয়দ্রথমিতি। কুরুং হরিণবিশেষমূ, নিপাঁনে জলাশয়সমীপে ॥৩০। 

যখেতি। অয়ং হর্মপ্রসম্নঃ | ইতি তথা, জয়দ্রথং হতমেব মেনিরে ইতি সম্বন্ধঃ ॥৩১| 

লোহিতেতি । সংঘতৌ য়ায় ন্ত্বন্তৌ। ব্যনদতাং সিংহনাদমকুরুতাম্ ॥৩২ 

শৌরেরিতি । শোৌরেঃ কৃষ্ণন্ত, অভীযুহস্তস্য অশ্বমুখরজ্জুহস্তস্য ॥৩৩| 
হর্ষ ইতি। সৈদ্ধবং জয়দ্রথম। আমিযং মাংসম্ 1৩৪। 
তাবিতি। পেততুঃ হস্তনগ্রেসরৌ বভৃবতুঃ ॥৩৫॥ 

তৎপরে হরিণকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্যান যেমন জলাশয়ের 

নিকটে অবস্থান করে, সেইরূপ অজ্জন এবং কৃষ্চও জয়দ্রথকে নিকটে দেখিয়। 

তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩০। 

মহারাজ! আপনর পক্ষের যোদ্ধার সেই সময়ে এইরূপ মনে করিতে 
লাগিলেন যে, উহাদের মুখের বর্ণ যখন এইরূপ দেখ! যাইতেছে, তখন জয়দ্রথ 
_নিহতই হইয়ছেন ॥৩১॥ 

ক্রমে রক্তনয়ন, মহাবাহু এবং জয়ে যত্ববান্ কৃষ্ণ ও অজ্ঞুন জয়দ্রথকে 

দেখিয়া আনন্দিত হইয়! যুহুমুহু সিংহনাদ করিতে থাকিলেন ॥৩২। 

রাজ'! তখন অগ্নিও সুধ্যের ন্যায় অশ্বরজ্জুধারী কৃষ্ণ ও গাণ্ডীবধারী 

অজ্জনের গুরুতর তেজ প্রকাশ পাইতে ল।গিল ॥৩৩। 

মাংস দেখিয়। শ্যেনপক্ষীর যেমন আনন্দ হয়, সেইরূপ জয়দ্রথকে নিকটে 

দেখিয়! দ্রোণসৈন্তমুক্ত কৃষ্ণ ও অজ্জুনের আনন্দ হইল ॥৩৪॥ 
শ্যেনপন্ষী যেমন মাংসের উপরে দ্রুত নিপতিত হয়, সেইরূপ জয়দ্রথকে 

. (৩২).সংযুক্ৌ কৃপাগুবৌ,...বানি। 000 



পর্ববণি অষ্টাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৫৯ 

তৌ৷ তু দৃষ্ট। ব্যতিক্রান্তৌ হৃবীকেশধনঞ্রয়ো । 
সিদ্ধুরাজস্য রক্ষার্থং পরাক্তান্তঃ স্ৃতস্তব ॥৩৬৷ 

দ্রোণেনাবদ্ধকবচে। রাজ! ছু্যোধনস্তদা | 

যযাবেকরথেনণজৌ। হয়সংস্কারবিৎ প্রাভো৷ ॥৩৭॥ ! (যুগ্মকম্) 
কৃষ্ণপার্োঁ মহেষ্াসৌ ব্যতিক্রম্যাথ তে স্থৃতঃ| 
অগ্রতঃ পুগুরীকাক্ষং প্রতীয়াঁষ নরাধিপঃ ॥৩৮॥ 

ততঃ সর্ধেষু সৈন্যেষু বাদিত্রীণি প্রহ্নকউবৎ। 

প্রাবাছ্ন্ত ব্যতিক্রান্তে তব পুত্রে ধনণ্ীয়ম্ ॥৩৯॥ 

সিংহনাদরবাশ্চাসন্ শস্বশব্ববিমিত্রিতাঃ | 

দুর্য্যোধনং তত্র দৃষ্ট। কৃ্ণয়োঃ প্রমুখে স্থিতঘ্ ॥৪০। 

তারতকৌমুদী 
তাবিতি। ব্যতিক্রান্তৌ দ্রোবসৈন্তমতিক্রমা গতোৌ।  হয়সংঙ্কারবিং অশ্বচালনা- 

পৌশলাগ্তভিজ্ঞঃ | অন্মিন্ কালে ছুর্যোধনো দ্রোণসমীপ আসীদতেো! দ্রোবাতিক্রমে তদতি- 

ধ্রুমোহপি জাত ইতি বোধ্যম্ ॥৩৬--৩৭॥ 

কু্ণেতি। ব্যতিক্রমা পার্থেনাতীত্য। পুগুরীকাক্ষং কৃষণং প্রতি, ইয়ায় জগাম ॥৩৮৪ 

তত ইতি। ব্যতিক্রান্তে পার্থেনাতিক্রম্য সন্মুখং গতে ॥৩৭॥ 

পিংহেতি। কৃষ্কয়োঃ কৃক্চাজ্জুনর়োঃ, প্রমুখে সন্মুখে 0৪০) 

নিকটে দেখিয়া কৃষ্ণ ও অর্জন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার উপরে দ্রুত আপতিত 

হইালেন ॥৩৫।॥ 

রাজা! সেই কৃষ্ণ ও অর্জন দ্রোণসৈন্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন 
€দখিয়া পরাক্রমশালী, অশ্বচালনাদিকৌশলবিৎ ও দ্রোণকর্তৃক বদ্ধকবচ 

আপনার পুত্র রাজ। ছুর্য্যোধন তখন জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য একরথেই 
যুদ্ধে প্রস্থান করিলেন ॥৩৬-_১৭॥ 

মহারাজ! ক্রমে আপনার পুত্র রাজ। ছূর্য্যোধন পার্থ দিয়া মহাধনুর্ধর 
কুষ্ণ ও অজ্জুনকে অতিক্রম করিয়া একেবারে কৃষ্ণের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত 
হইলেন ॥৩৮। 

হুষ্যেধন অর্জনকে অতিক্রম করিয়া গেলে, সমস্ত কৌরবসৈম্তমধ্যের 
বাগ্ঠকারের। আনন্দিত হইয়াই যেন বাগ বাজাইতে লাগিল ॥৩৯॥ 

তখন তুর্য্যোধন যাইয়। কৃষ্ণ ও অর্জনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া 
কৌরবসৈম্তমধ্যে শঙ্খধবনির সহিত সিংহনাদ হইতে থাকিল ॥৪০॥ 

(৩৭). দর্য্যোধনস্তত:...বা নি 5৯ 



৭৬০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

যে চ তে সিন্ধুরাজস্য গোপ্তারঃ পাবকোপমাঃ | 

তেইপ্যহয্ন্ত সমরে দৃষ্ট পুত্রং তব প্রভো !॥৪১॥ 
দৃষ্টা ছূর্য্যোধনং কৃষ্ণ ব্যতিক্রান্তং সহানুগমূ। 
অব্রবীদজ্ছনং রাজন! প্রাগুকালমিদং বচঃ ॥৪২॥ 

শ্রীবাস্থদেব উবাচ। * 
স্যোধনমতিক্রান্তমেনং পশ্য ধনগ্তীয় ! | 

আপদ্গতমিমং মন্যে নান্ত্যস্য সদূশো রথঃ ॥৪৩॥ 

দূরপাতী মহেম্বাসঃ কৃতাস্ত্রো ঘুদ্ধছুর্মাদঃ 
দৃঢ়া্তরশ্চিত্রবোধী চ ধা্তরাষ্ট্রো৷ মহাবলঃ ॥8৪। 
অত্যন্তস্থথসংবৃদ্ধো! মানিতশ্চ মহারথঃ | 

কৃতী চ সততং পার্থ! নিত্যং দেস্টি চ পাগুবান্ ॥8৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
ঘইতি। তে কর্ণাদয়ঃ, গোপ্তারে| রক্ষক্চাঃ। পুত্রং ছুয্োধনম্ ॥8১। 
ৃষ্টেতি। ব/তিক্রান্তমাতানাবিতি শেষঃ। প্রাপ্তকালং কালোচিতম্ ॥৪২। 
সুযোধনখিতি | অতিক্রাস্থম্ আবামতিক্রমা গতম । আপদ্গতম্, আবয়োধিষয়ন্্াং ॥৪৩। 
দূরেতি। দূরে পাতরতি অস্ত্রাণি ক্ষিপতীতি সঃ, কতাপ্ঃ শিক্ষিতসর্বান্বঃ ॥৪৪। 
অতান্কেতি। মাণিতঃ সপ্ধাতাভিমীনঃ| রুতী মর্বকার্যোযু নিপুণঃ ॥৪৫। 

রাজা! অগ্নির তুল্য তেজন্বী সেই ধাহার! জয়দ্রথের রক্ষক ছিলেন, 

তাহারাও যুদ্ধে আপন।র পুত্রকে দেখিয়া! আনন্দিত হইলেন ॥3১॥ 
রাজা! কৃষ্ণ ছুধ্যে ধনকে অনুচরবর্গের সহিত অতিক্রান্ত দেখিয়া! অজ্ঞুনের 

নিকট এই কাঁলোচিত বাক্য বলিলেন_-॥৪২॥ 

কৃষ্ণ বলিলেন_-“অজ্জুন! দেখ-_ছুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া 

গিয়াছে। কিন্ত আমি ইহাকে বিপদাপন্ন বলিয়া মনে করি। সে যাহা হউক, 

ইহার তুল্য রী নাই ॥8৩। 

কারণ, ছুর্যেধন দূরে অস্ত্রনিক্ষেগী, মহাধনুর্ধর, সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত, 

যুদ্ধে ছুর্ধধ, দৃঢ়ান্ত্র, বিচিত্রযোধী ও মহাবল ॥৪8॥ 

(9১)...তে প্রান্ৃযন্ত সমরে.''বা নি। (9২) ইতঃ পরম্ «. একোনশততমোহধ্যায়” 

বঙ্গ বর্দ, “*একাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ বারানি। * বাহ্দেব উবাঁচ-বা নি। 

(৪৩)...এতং পণ্ঠ "বা নি, অভ্যন্ভুতমিমং মন্যে''ব|। অত্র নো দৃাতমায়তম_শি, 

বিজয়ায়েতরায় বা_বা নি। 



পর্বধণি : অস্টাশীতিতমোইধ্যায়ঃ | ২৬১ 

তেন যুদ্ধমহং মগ্যে প্রাপ্তকালং তবাঁনঘ ! | 
অত্র বে! দ্তমায়তং বিজয়স্তেতরস্ত বা ॥৪৬॥ 
অত্র ক্রোধবিষং পার্থ! বিমুঞ্চ চিরসংভূতমৃ। 

এষ মূলমনর্থানাং পাগুবানাং মহারথ; ॥৪৭। 
সোহয়ং প্রাপ্তস্তবাক্ষেপং পশ্য সাফল্যমাত্মনঃ | 
কথং হি রাজা রাজ্যার্থী ত্বয়া গচ্ছেত সংবুগমূ ॥৪৮। 
দিষ্ট্যা ত্বিদানীং সংপ্রাপ্ত এষ তে বাণগোচরমূ। 

যথায়ং জীবিতং জঙহ্াা ত্তথ! কুরু ধনগ্তীয় ! ॥৪৯॥ 

এশ্বরধ্যমদসংমুড়ো নৈষ দুঃখমুপেধিবান্। 
ন চ তে সংযুগে বীর্য্যং জানাতি পুরুষর্ষত! | ॥৫০। 

ভারতকৌমুদী 
তেনেতি। প্রাপ্তক।লং কালোচিতম্। বে। যুম্বাকং তব দুর্য্যোধনস্ত চেত্যর্থ, দ্বাতং 

যদ্ববপম্ ॥৪৬| 

অন্রেতি। অত্র ছুয্যেধনে | বিমুঞ্চ নিক্ষিণ ॥৪৭| 

সইহতি। আফ্ষেপম্ অস্ত্রক্ষেপবিষয়তাম্। রাজা দুষে]াধনঃ 1৪৮॥ 
তি দিষ্ট্যা ভাগোন। জীবিতং জীবনষ্ দা ত্য ॥৪ন। 

সপে শা এ শশশা ২ পাপী পি শী পাশা ০ 

এবং অত্যন্তনুখলালিত, অভিমানী, মহারথ ও সর্ধ্বদ! কাধধ্যনিপুণ। | কিন্ত 
অজু! এ সর্বদ।ই পাগুবগণের উপরে বিদ্বেষ করে ॥৪৫॥ 

অতএব নিষ্পাপ অঞ্জন! আমি মনে করি--উহার সহিত যুদ্ধ কর। 
তোমার উচিত। কারণ, জয় ব| পর।জয়ের হেতু যুদ্ধরূপ দ্যুতক্রীড়া এখন 

তোমাদের ছুই জনেরই অধীন ॥৪৬। 

স্থৃতরাং পৃথানন্দন ! তোমার চিরসঞ্চিত ক্রোধবিষ এখন উহার উপরে 
নিক্ষেপ কর। কারণ, এই মহ[রথ ছূর্যোধনই পাগুবগণের সমস্ত অনর্থের 
নূল ॥৪৭॥ 

এই সেই ছুর্য্যোধন তোমার অস্ত্রক্ষেপের স্থানে উপস্থিত হইয়াছে । অতএব 
ইমি নিজের সফলতার বিষয় পর্যালোচনা কর। আমি চিন্তা করি-_রাজ্যার্থী 
দুর্ধ্যোধন কি প্রকারে তোমার সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত হইবে ? ॥8৪৮। 

অজ্ঞুন! আজ ভাগ্যবশতঃ এ তোমার বাণের বিষয়ে আসিয়াছে: অতএব 

এ যাহাতে জীবন ত্যাগ করে, তাহা কর ॥৪৯॥ 
০৮০০০ 

(৪৭) .'পাগুবানাং মহাত্মনাম্বনি | 

৪৬ 



৭৬২ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

ত্বাং ছি লোকাঁন্ত্রয়ঃ পার্থ! সন্থরাম্রমানুষাঁঃ। 

নোৌৎসহন্তে রণে জেতৃং কিমুতৈকঃ স্বযোধনঃ ॥৫১॥ 
স দিষ্ট্যা সমনুপ্রাপ্ত্তব পার্থ! রথান্তিকমৃ। 

জহোনং বৈ মহাবাহে। ! যথ! বৃত্রং পুরন্দরঃ ॥৫২। 
এষ হানর্ঘথে সততং পরাক্রান্তস্তবানঘ !। 

নিকৃত্য। ধর্মমরাজ্ত দূঢতে বঞ্চিতবানয়ম্ ॥৫৩। 

বহুনি স্ত্নূশংসানি কৃতান্যেতেন মানদ ! | 

যুষ্সাস্ত পাপমতিন। হাপাপেষু চ নিত্যদা ॥৫৪॥ 

তমনাধ্যং সদা ক্ষুদ্র, পরুষং কাঁমচারিণম্ । 

আধ্যাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা জহি পার্ধাবিচারয়ন্ ॥৫৫| 

ভারতকৌমুদী 
শ্ব্যেতি। উপেধিবান্ স্থখেন লালিতত্বাদন্গভূতবান্। সংযুগে যুদ্ধে 1৫০] 

ত্বামিতি। নোত্সহস্তে অদ্বিতীয়বীরত্বান্ন শরু বন্তি ॥৫১॥ 
সইতি। দিষ্ট্যা ভাগোন। জহি বিনাশয়। বুত্রং বৃত্রান্থরম্ ॥৫২। 

এষ ইতি। সতত ব্যাপৃত ইতি শেষ; | নিককৃত)া শ(ঠ্যেন ॥৫৩ 

বহুনীতি। সুনৃশংসানি বিষদানাদীনি ॥৫৪। 

তমিতি। অনাধ্যম্ অসজ্জনমূত পরুষং নিষ্রম। আধ্যাং ছলশুন্ হাং সাধবীম্॥৫৫। 

_ পুরুষস্রেষ্ঠ! এশ্বরয্যমদমূঢ় এই ছুর্য্যধন কখনও ছুঃখভোগ করে নাঈ, 
কিংবা যুদ্ধে তোমার কতটুকু শক্তি আছে, তাহাও জানে না ॥৫০| 

পৃথানন্বন ! দেবতা, অস্থুর ও মানুষের সহিত ত্রিভ্ববনও যুদ্ধে তোমাকে 
জয় করিতে সমর্থ হয় না; তাহাতে এক ছুধ্যেধন আর কি করিবে ॥৫১॥ 

পার্থ! সেই জানারির আজ ভাগ্যক্রমে তো'মার রথের নিকটে উপস্থিত 

হইয়াছে। অতএব মহাবাহু! ইন্দ্র যেমন বৃত্রান্্ররকে বধ করিয়াছিলেন, 
তুমিও সেইরূপ ইহাকে বধ কর ॥৫২॥ 

নিষ্পাপ অজ্জুন! পরাক্রমশালী এই ছুর্ষ্যোধন সব্র্বদাই তোমার অনর্থ- 

সম্পাদনে নিরত আছে এবং এ, দ্যুতক্রীড়ায় শঠতাপুব্বক ধর্্রাজকে বঞ্চিত 
করিয়াছিল ॥৫৩। 

মানী জনের মানকারক! এই পাপমতি ছুর্য্যোধন সর্বদাই নিষ্পাপ 

তোমাদের উপরে বহুতর অতিন্বশংস ব্যবহার করিয়াছে ॥৫৪। 
(৫8).-অপাপেখেব-. .নবা,.-অপাপেষপি ..নি। (৫৫)...সদা ুদ্ধং ুদ্ধং পুরুষং কামরূপিশমূ 

""বানি। 

শস্সল 



পর্ববণি অফ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৬৩ 

নিকৃত্য। রাজ্যহরণং বনবাসঞ্চ পাগুৰ ! | 

পরিক্লেশঞ্চ কৃষ্ণায! দি কৃত্বা পরাক্রম ॥৫৬॥ 

দিষ্ট্যৈষ তব বাণানাং গোচরে পরিবর্তে । 

প্রতিঘাতায় কার্য্যস্ত দিষ্ট্যায়ং পতিতোহগ্রতঃ ॥৫৭॥ 

দিষ্ট্যা জানাতি সংগ্রামে যোদ্ধব্যং হি ত্বয়া সহ। 

দিষ্ট্যাদ্য সফলাঃ পার্থ! সর্বেব কাম! হৃকামিতাঁঃ ॥৫৮॥ 

তন্মাজ্জহি রণে পার্থ! ধার্তরাষ্ট্রং কুলাধমমৃ। 
যথেক্দরেণ হত? পুর্বং জন্তো দেবাসুরে স্বধে ॥৫৯। 

অস্মিন হতে ত্বয়। সৈম্যমনাথং ভিগ্যাতমিদমূ | 
বৈরস্তা স্তা স্বভূথে। মূলং ছিদ্ধি দুরাত্বনাম্ ॥৬০। 

| _.. ভারতকৌমুদী 
নিকতেতি । নিরুত্যা শাঠোন | পরিক্েশং বন্মহরণাদিনা, কফার। দ্রৌপদ্যাঃ ॥৫৬। 

দিষ্ট্েভি। গোচরে বিষয়ে। প্রভিঘাতার বাধনায়, কাধ্যন্ত জয়দ্রথবধশ্য ॥৫৭| 

দিষ্টেতি। কাম! অভীষ্টবিষয়াঃ অকামিতা ইতঃ পূর্বমসন্ভাবিতাত ॥৫৮। 

তম্মাদিতি। জন্তো নামান্ুরঃ মৃধে যুদ্ধে ॥৫৭॥ 

অন্ষিন্নিতি। অবভৃগে। যক্জান্থন্নানৎ সম।প্তিরিত্যর্থ, মুণং প্রধানম্॥৬০। 

অতএব প্রথানন্দন ! কেন বিচার ন| কুরিয়। যুদ্ধবিষয়ে সং বুদ্ধি করিয়া 

সব্বদ। ছুর্জন, ক্ষুদ্র প্রকৃতি, নিষ্ঠুরত্বভাব ও স্বেচ্ছাচারী সেই দুধ্যোধনটাকে বধ 

কর ॥৫৫॥ 

পাঞুনন্দন ! শঠতাপুব্বক রাজ্যহরণ, বনবাসে প্রেরণ এবং সবতোভাবে 

'দ্রীপদীর ক্লেশ উৎপাদন স্মরণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ কর ॥৫৬| 

অজ্ইন! ভাগাবশতই আজ ছুর্য্যোধন তোমার বাঁণের পথে রহিয়াছে 
এবং ভাগ্যবশতই এ, কর্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাত করিবার জন্য সম্মুখে 

পড়িয়াছে ॥৫৭॥ 

ভাগ্যক্রমেই জানিয়াছে যে, রণস্থলে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। 
আর ভাগ্যক্রমেই আজ পূর্ব্বে অসম্তাবিত সমস্ত অভীষ্ট বিষয় সফল হইতে 
চলিয়।ছে ॥৫৮॥ | 

অতএব অর্জন! পুর্ববকালে ইন্দ্র যেমন দেবাম্রযুদ্ধে জস্তাম্ুরকে বধ 

করিয়াছিলেন, তুমিও আজ সেইরূপ যুদ্ধে কুরুকুলাধম ছুর্য্যোধনকে বধ 
কর ॥৫৯॥ 

০). হম সনি 



৭৬৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সঞ্জয় উবাচ। 

তং তথেত্যব্রবীৎ পার্থ; কৃত্যরপমিদং মম। 

সর্বমন্যদনাদৃত্য গচ্ছ ঘত্র স্থযোধনঃ ॥৬১॥ 

যেনৈতদ্দীর্ঘকালং নে! ভূক্ভং রাজ্যমকণ্টকমৃ। 
অপ্যন্ত বুধি বিক্রম্য চ্ছিন্দ্যাং মুদ্ধানমাহবে ॥৬২॥ 

অপি তস্ত। হানহায়াঃ পরিক্লেশস্ত মাধব ! | 

কৃষ্ণায়াঃ শরু,য়াং গন্তং পদং কেশপ্রধর্ষণে ॥৬৩। 

ইত্যেবংবাদিনৌ কৃষ্কো হৃফট শ্বেতান্ হয়োভমান্। 
প্রেষয়ামাসতুঃ মংখ্যে প্রেপ্পন্তৌ তং নরাধিপম্ ॥৬৪। 
তয়োঃ সমীপং সংপ্রাপ্য পুত্রস্তে ভরতর্ষভ ! | 

ন চকার ভয়ং প্রাণ্ডে ভয়ে মহতি মারিষ ! ॥৬৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। কৃত্যবূপম্ অবশ্কর্তবাম্। সর্ধং কাধ্যম্, অনাদৃত্য পরিহায় ॥৩)া 
যেনেতি। নঃ অন্মাকম। অপিশবঃ সম্ভাবনায়াম। পরত্রাপ্যেবমূ ॥৬২। 

অগীতি । অনর্থায়াঃ তাদৃশক্রেশভোগাযোগ্যায়াঃ | পদং নিক্যস্থানম্ ॥৬৩। 
ইতীতি। কৃষ্ণ কৃষ্ণজ্ভনৌ । প্রেগন্ প্রাপ্ত,নিচ্ছন্তৌ ॥৬৪। 
উয্োরিতি। পুতে ছু্যোধনঃ। হে মারিষ! আধ্য! “আর্ধান্ত মারিম, টু ইতামর: /৮:। 

এ নিহত হইলে, রক্ষকশূন্ এই সৈ্যদিগকে ছিনন-ভিন্ন কর, এই শক্রতার 
সমাপ্তি হইয়া ষাউক, ছুরায্মাদের মূলচ্ছেদ কর? ॥৬০। 

সঞ্জয় বলিলেন-_“তখন অজ্ঞুন কৃষ্ণকে কহিলেন-_-“তাহাই হউক, ইহ|ই 

আমার অবশ্যকর্তব্য। অতএব কৃষ্ণ ! অন্ত কার্য পরিত্য।গ করিয়া--যেখানে 

দুর্য্যোধন রহিয়াছে, সেইখানে যাও ॥৬১॥ 

দীর্ঘকাল যাবৎ নিঞ্ণ্টকভাবে যে আমাদের রাজ্য ভোগ করিয়াছে, যুদ্ধে 
বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহারই মস্তকচ্ছেদন করিব ॥৬২॥ 

কৃষ্ণ! তাদৃশ ক্লেশভোগের অযোগ্য। দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশের ও 

কেশাকর্ষণের ক্লেশের পরিশোধ করিতে মবশ্যই সমর্থ হইব? ॥৬৩॥ 

কৃষ্ণ ও অজ্ন এইরূপ বলিতে থাকিয়া আনন্দিত হইয়া ছুর্য্যোধনকে 

পাইবার ইচ্ছ! করিয়। শ্বেতবর্ণ উত্তম অশ্বগুলিকে রণস্থলে চালাইয়! 
দিলেন ॥৬৪। 

সপ ০ পপিকী পপ পর পপ জীপ সপ পা সিসি পাপা পা পপর পপি পপ ০০ 

(৬৪) অপি তন্তু হনহায়াঃ পরিক্লেশশ্য...নি। 



পর্ববণি অষ্টীশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | রা 

তদন্ত ক্ষত্রিয়াস্তত্র সর্ব এবাভ্যপুজয়ন্। * 

যদর্জুনহধীকেশে প্রত্যুদ্যাতোহবিচারয়ন্ ॥৬৬॥ 
ততঃ সর্ববন্ত সৈন্স্য তাঁবকম্ত বিশাংপতে ! | 
মহানাদে। হাতৃত্তত্র দুষ্ট রাজানমাহবে ॥৬৭। 
তন্মিন জনসমুন্নাদে প্রবৃতে ভৈরবে সতি। 

কদর্থীকৃত্য তে পুত্রঃ প্রত্যমিত্রমবা রয় ॥৬৮॥ 

আবারিতস্ত কৌন্তেযস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা। 
'রস্তমগমস্তয়ঃ সচ তম্মিন পরন্তপঃ ॥৬৯॥ 

তৌ দুষ্ট প্রতিসংরন্ধো ছূর্য্যোধনধনঞ্জীয়ো 
অভ্যবৈক্ষন্ত রাজানে। ভীমরূপৌ সমন্ততঃ ॥৭০। 

ভারতকৌমুদী 
তরদিতি। অভ্যপৃজয়ন্ প্রাশংসন্ ॥৬৬| 

তত ইতি। মহানাদ আনন্দকোলাহলঃ ॥৬৭| 
তম্সিশ্নিতি। কদর্থীরৃত্য পন্থান্মবরুধ্য। প্রত্যমিত্রং শক্রমন্ড্রনমভিমুখীভূয় ॥৬৮| 

আবারিত ইতি। সংরস্তং ক্রোধম্। স তব পুত্রশ্চ, তশ্মিন্ কৌন্তেয়ে ॥৬ন॥ 

তাদ্িতি। প্রতিসং রক পরম্পরং প্রতি কুদ্দো। সমস্থতঃ সবতঃ 0৭০ 

ভরতাশ্রেষ্ঠ মাননীয় রাজা ! আপনার পুত্র কৃষ্ণ ও ৪ জুনের নিকটে যাইয় 
গুরুতর ভয় উপস্থিত হইলেও ভয় করিলেন না ॥৬৫।॥ 

তিনি যেকোন বিবেচনা না করিয়া কৃষ্ণ ও অজুঞনের সম্মুখে গেলেন, 

সকল ক্ষত্রিয়ই তাহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন ॥৬৬॥ 

নরনাথ! তাহার পর যুদ্ধে রাজাকে দেখিয়া আপনার পক্ষের সমস্ত 

সৈন্ঠের মধ্যেই বিশাল আনন্দকোলাহল হইতে লাগিল ॥৬৭॥ 
সেই ভয়ঙ্কর জনকোলাহল উপস্থিত হইলে, আপনার পুত্র পথরোধ করিয়া 

অজ্ঞুনকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৬৮॥ 

আপনার ধন্ুর্ধর পুত্র বারণ করিলে, অর্জুন অত্যন্তক্ুদ্ধ হইলেন এবং 

শত্রসন্তাগী দুর্যে(ধনও তাহার প্রতি সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥৬৯। 
দুর্য্যোধন ও অর্জবনকে পরস্পর ক্রুদ্ধ দেখিয়! রাজারা সকল দিক হইতেই 

মৈই ভয়ঙকরমত্তি ছুই জনের প্রতি কেবল ষ্টিপাতই করিতে লাগিলেন।৭০। 
শশা শপ 

৬৯) তত ক্ষত্রিয়: কর্ম. নি.  প্রতাদ্যাতৌ ন্তবারয়ং__বা নি। (৯. ভীমরপাঃ 
সমন্থতং--বা নি। 



৭৬৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

| দৃষ্ট তু পার্থ সংরন্ধং বাহৃদেবঞ্চ মারিষ ! | 
প্রহসম্গিধ পুত্রস্তে যোদ্ধ,কামঃ সমাহয়ৎ ॥২১ 
ততঃ প্রনৃক্টো দাশাহঃ পাগুবশ্চ ধনগীয়ঃ | 
ব্যক্রোশতাং মহানাদং দধ্যতুশ্চান্থুজোতমৌ ॥৭২॥ 
তৌ হষ্টরূপৌ সংপ্রেক্ষ্য কৌরবেয়াশ্চ সর্ববশঃ। 
নিরাশাঃ সমপদ্যন্ত পুত্রস্ত তব জীবিতে ॥৭৩॥ 
শোঁকমীয়ুঃ পরব কুরবঃ সর্ব এব তে। 
অমন্যন্ত চ পুত্রং তে বৈশ্বীনরমুখে হুতম্ ॥৭8॥ 
তথা তু দৃষ্টা যোধান্তে প্রহ্নফৌ কৃষ্ণপাগুবো।। 
হতো রাজা হতো! রাজেতুচু রাজন্! তয়াদ্দিতাঃ ॥৭৫। 

ভারতকৌমুদী 
দুষ্টেতি। সংরক্ধং কুদ্ধম। সমাহ্বয়ৎ পার্থমেব ॥৭১। 

তত ইতি। দাশাহ্ঃ রুষ্: | ব্যক্রোশতামুচ্চৈরাহ্বয়তাম্, মহান্ নাদে। যন্সিন্ কম 
তদ্যথা তথা, দখবতুর্বাদয়া মাসভুঃ, অন্থুজোশুমৌ পাঞ্চজন্যদেবদত্তনামানৌ শঙ্ঘৌ 8৭২। 

তাবিতি। তে কৃষ্ণাজ্নৌ। সমপদ্যন্ত অজায়ন্ত ॥৭৩| 
শোকমিতি। ঈষু প্রাপুঃ। বৈশ্বানরমূখে অগ্নিমধো, হতং নিক্ষিপ্তম্ ।৭81 
তথেভি। ্রহ্ষদর্শনাদেবোতসাহা তিরেকগ্রভীতেহননসন্ভাবনেত্যাশরঃ ॥৭৫। 

মাননীয় রাজা! আপনার পুত্র (ছূর্য্যোধন) অজুনি ও কৃষ্ণকে ্ু্ধ দেখিয়। 

যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন অজ্র্নকে আহ্বান 
করিলেন ॥৭১।॥ 

তদনন্তর কৃষ্ণ এবং অজুনিও আনন্দিত হইয়! ছুর্য্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান 
করিলেন এবং উত্তম শঙ্খ ছুইট| বাজাইলেন, তাহাতে বিশাল ধ্বনি হইল ॥৭১। 

তখন কৌরবেরা সকলে কৃষ্ণ ও অজুনকে আনন্দিত দেখিয়া আপনার 
পুত্রের জীবনের প্রতি নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥৭৩॥ 

ক্রমে সেই কৌরবেরা৷ সকলেই অত্যন্ত শোকার্ত হইলেন এবং আপনাব 
পুত্রকে অগ্নিমধ্য নিক্ষিপ্ত বলিয়া! মনে করিলেন ॥৭৪॥ 

রাজা! আপনার পক্ষের যোদ্ধারা কৃষ্ণ ও অজুনিকে সেইরূপ গ্রহ 
দেখিয়া ভয়ার্ত হইয়া বলিয়। উঠিলেন যে, 'রাজ। নিহত হইলেন, রাজা নিহত 

হইলেন? ॥৭৫॥ ৃ 
(৭৪) শোকমাপুঃ পরে চৈব-..বা, শোকমীফুঃ পরে টৈব...বঙ্গ বর্ধ, শোকমাপুঃ পরকৈব 
"নি । (৭৫). উচিরে চ ভয়াদ্দিতাঃ-_বা নি,'-উচুরেবং ভয়াঙ্িতাঃ__পি। 



পর্বণি অষ্টাশীতিতমো হ্ধ্যায়ঃ | ৭৬৭ 

জনস্য সংনিনাদং তং শ্রুত্বা ছুর্যযোধনোইব্রবীৎ। 

ব্যেতু বে ভীরহং কৃষ্ণো৷ প্রেষযিধ্যামি স্বত্যুবে ॥৭৬। 
ইত্যুক্ত 1 সৈনিকান্ সর্ববান্ জয়াপেক্ষী নরাধিপঃ। 
পার্থমাভাষ্য সংরম্তাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥৭৭॥ 

পার্থ! যচ্ছিক্ষিতং তেহস্ত্রং দিব্যং মানুষমেৰ চ। 
তদর্শয় ময়ি ক্ষিপ্রং যদি জাতোহসি পারগুনা ॥৭৮॥ 
যদ্বলং তব বীর্য্যঞ্চ কেশবস্থ তথৈব চ। 
তৎ কুরুষ ময়ি 'ক্ষিপ্রং পশ্যামি তব পৌরুষম্ ॥৭৯ 
অন্মৎ্পরোক্ষং কন্মীণি প্রবদন্তি কৃতানি তে। 

স্বামিসৎকারযুক্তানি যানি তানীহ দর্শয় ॥৮০| 

ভারতকৌমুদী 
জনস্তেতি। ব্যেতু অপগচ্ছতু, বো যুম্মাকম্, ভীর্ভয়ম্, কষে কৃষ্তাজ্জুনৌ ॥৭৬| 

ইতীতি। জয়াপেক্ষী জগ্নাভিলাধী। আভায সম্বোধা, সংরম্ভাং ক্রোধাৎ ॥৭৭| 

পার্থেতি। তে ত্য, দিবি স্বর্গে ভবমিতি দিব্যম্, মান্থযাণামিদমিতি মানুষম্ (৭৮ 
ঘধিতি। যচ্চ তব বলম্, তখৈব কেশবস্ত যন্বীধ্যঞ্চেতি সন্বন্ধঃ| কুরুষ প্রযোজয় ॥৭৯ 
অন্মদিতি। কম্মাণি নিবাতকবচবধাদীনি। স্বামিনামিত্দ্রাদীনাং সৎকারেণ যুক্তানি ॥৮০ 

ভারতভাবদীপঃ 
দ্য [তনার্থম্ ॥২৮--৩৭॥ অগ্রতঃ প্রমুখে ॥৩৮--৪২॥ নাস্তীতযজ্জনোত্তেজনম্ ॥৩৩-_-৪৭|| 

আক্ষেপ শরগোচরম্ ॥৪৮--৬২॥ পদং প্রতিপদনূ ॥৬৩-_-৭৭॥ স্বামিসংকাবে। বীর প্রধানো 

তখন ছুর্য্যোধন সেই জনকোলাহল শুনিয়া বলিলেন যে, আপনাদের ভয় 
দুবীঙূত হউক, আমিই কৃষ্ণ ও অঞ্জুনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব? ॥৭৬॥ 

জয়াভিলাষী রাজ। ছুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্যকে এইরূপ বলিয়া অজুনকে 
সন্বেধন করিয়৷ ক্রোধবশতঃ এই কথা বলিলেন-_॥৭॥ 

“আজুনি! তুমি যদি পার পুত্র হইয়া থাক, তবে স্বর্গীয় বা মন্ত্যলোকীয় 
যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, ভাহ! সত্বর আমার উপরে প্রদর্শন কর ॥৭৮॥ 

তোমার যে বল আছে এবং কুষ্ণেরও যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাও সত্বর 
আমার উপরে : প্রয়োগ কর) তোমার পুরুষকার দেখি ॥৭৯। 

(৭৬).-সংনিনাদং তু বা নি। (৭৮)-.দিব্যং পার্িবমের চ...বা নি। ( (৭৯)... 
পঠ্ঠামন্তব পৌরুষম্_বা নি। (৮০) গ্লোকাৎ পরম্ “..শততমোহধ্যায়ঃ, বঙ্গ বর্ধ, €.. 
দ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ, বা রানি। 



৭৬৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্ত'ার্জধনং রাজা ত্রিভিমন্মীতিগৈঃ শরৈঃ | 
প্রত্যবিধ্যম্মহাবেগৈশ্চতুভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥৮১॥ 

বাস্থদেবঞ্চ দশভিঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ৷ 
প্রতোদপ্চান্ত ভল্লেন চ্ছিত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥৮২ 

তং চতুর্দশভিঃ পার্থশ্চি্রপু্ৈঃ শিলাশিতৈঃ। 
অবিধ্য,পর্মব্যগ্রাস্তেস্ান্রশ্যন্ত বন্ণঃ ৮৩) 

তেষাং বৈফল্যমালোক্য পুনর্নব চ পঞ্চ চ। 
প্রাহিণোন্নিশিতান্ বাণাংস্তেহপ্যভ্রশ্যান্ত বন্মণঃ ॥৮৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। রাজ দুেযাধনঃ, মন্ম হুদয়ং ভিত্বা অতিগচ্ছন্তীতি তৈ:॥৮১ 

বান্থিতি। স্তনয়োরস্তরে বক্ষসি। প্রতোদম্ অশ্বতাড়নদণ্ডম্ ॥৮২। 

তমিতি। চতুর্দশভিঃ শরৈরিতানুবৃত্তি: | অস্ত ছুর্্যোধনস্ত ॥৮৩। 
তেষামিতি। প্রাহিণোখ পার্থ এব ন্থক্ষিপৎ /৮৪॥ 

লে।কে আমাদের অসমক্ষে গ্রভূর সংকারযুক্ত তোমার যে সকল কার্যোর 

উল্লেখ করে, তুমি এখন সেই সকল কায দেখ[ও? |৮০| 

সঞ্জয় বলিলেন__'রাজ ছৃধ্যোধন এইরূপ বলিয়! মহাবেগশালী ও মর্শা- 

ভেদী তিনট। বাণদ্বারা অর্জনকে এবং চারিটা বাণদ্ব।রা তাহার চারিট] অশ্বকে 

বিদ্ধ করিলেন ॥৮১। 

আর দশটু! বাণদ্বার! কৃষ্ণের বক্ষম্থলে তাড়নপূর্বক একট! ভল্লদার কৃষ্ণের 

কশাট।কে ছেদন করিয়৷ ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥৮২। 

তখন অজ্জুন আকুল ন! হইয়! বিচিত্রপুঙ্খ ও শিলাশাণিত চতুদ্দশ বাণদ্বারা 
ছুধ্যে।ধনকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সে বাণগুলি ছু্যোধনের বন্মে লাগিয়! 

পড়িয়া গেল ॥৮৩| 

অঙ্জুন সেই বাণগুলিকে নিক্ষল দেখিয়া পুনরায় চৌদ্দট! স্ুধার বাণ 
নিক্ষেপ করিলেন; সেগুলিও তুর্যোধনের বন্শে সংলগ্ন হইয়া! পতিত 

হইল ॥৮৪। 

(৮১) অভ্বিধান্মহাবেগৈঃ."-বা! নি। (৮৩)-.'তে চান্রশ্ন্ত বর্মণি--বা নি। (৮৪) 
“**তেহস্টাত্রশ্াস্ত বন্মণ:--বঙ্গ বর্দ,"""তে চাগ্রশ্তন্ত বর্শণঃ বা নি। 



মহাভারত ্ 
-র্শত্টিেআ্ডাগ 

মহধি-শ্রীকষ্দ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্ 

রর 

ভ্রোণপর্ব 
৯ 

সপ্তমখগ্ম্ 

দর্শনাচার্য্য 

শ্রীমন্নলীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ- 
সমাখ্যয়। 'টীকয়া 

মহামহোপাধ্যান্র-ভান্সতাচার্থ্য- 

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্য্যেণ প্রণীতয়া 
ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়। টীকয়! তৎকৃত- 

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ 

কলিকাতা! ৪১ সংখ্যকন্রিবত্মস্থসিদ্ধাস্তবিভ্ভালয়াৎ 

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ 

১৩৪৪ বক্গাঝে | 

গ্রাতকপক্ষে মূল্যং ১. লাধারণপক্ষে মুলাং $1$ 





পর্ব্বণি অষ্টাশীতিতমৌ হধ্যায়ঃ। ৬৯ 

অষ্টাবিংশত্ত, তান্ বাণানস্তান্ বিপ্রেক্ষ্য নিষ্ষলান্। 
: অব্রবীৎ পরবীরন্ঃ কৃষ্ঠোইর্জ্নমিদং বচঃ ॥৮৫॥ 

অনৃষপূর্ববং পশ্ঠামি শিলানামিব সর্পণমৃ। 
বয় সংপ্রেষিতাঃ পার্থ! নার্থং কুর্বন্তি পত্রিণঃ ॥৮৬॥ 

কচ্চিদৃগান্তীবজ; প্রাণস্তথৈব ভরতর্ষভ !| 
মুন্তিশ্চ তে যথা পূর্ধবং ভূজয়োশ্চ বলং তব ॥৮৭| 
ন বা কচ্চিদয়ং কালঃ প্রাণ্ডঃ স্তাদগ্ভ পশ্চিম; | 

তব চৈবাস্য শত্রোশ্চ তন্মমাচক্ষ পৃচ্ছতঃ ॥৮৮। 
বিস্ময়ো মে মহান্ পার্থ! তব দৃষ্টা শরানিমান্। 
ব্যর্থান্ নিপতিতান্ সংখ্যে ছুর্য্যোধনরথং প্রতি ॥৮৯॥ 

বজাশনিসমা ঘোরাঃ পরকায়াবদারণাঃ। 
শরা; কুর্বন্তি তে নার্থং পার্থ! কাছ বিড়ন্বন।.॥৯০। 

ভারতকৌমুদী 
অষ্টেতি। অস্তান্ অর্জুনেন নিক্ষিপ্তান্। “অঙ্গ ক্ষেপণে” ইত্যন্ত ক্কে প্রয়োগ: 1৮৫1 
অনৃষ্টেতি। মর্পণং জলোপরি প্নবনমূ। অর্থং শক্রদেহবিদারণরূপং প্রয়োনম্ ।৮৬। 
কচ্চিদিতি। প্রাণে! বলম্, তথৈব পূর্ববদেবান্তীতি শেষঃ 1৮৭| 

নেতি। প্রাপ্ত উপস্থিত:, পশ্চিমঃ শেষঃ, পরম্পরদর্শনবিষয় ইত্যাশয়ঃ ॥৮৮॥ 
বিস্ময় ইতি। ছূর্যেযাধনন্ত রথং প্রতি রথসমীপে নিপতিতান্ ॥৮৯॥ 
বজজেতি। অশনিধিছাৎ, “অশনিরজ বিছ্যাতো৮” ইতি হেমচন্দ্রঃ | অর্থ, প্রয়োজনম্ 1৯০ 

তখন বিপক্ষবীরহস্তা কৃষ্ণ অজ্জুননিক্ষিপ্ত সেই আষ্টাবিংশতি বাণকে নিক্ষল 

দেখিয়া অঙ্জুনকে এই কথা বলিলেন-_৮৫॥ 

'অজ্ঞন! জলের উপরে পাথর ভাসার ন্যায় অধৃষ্টপূর্ব ব্যপার দেখিতেছি ! 
তোমার নিক্ষিপ্ত বাণগুলি কোন প্রয়োজন সাধন করিল ন। ! ॥৮৬। 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! গাণ্ডীবের শক্তি সেইরূপই আছে ত? এবং তোমার মুষ্টি ও 
বাহুযুগলের বল পূর্বববৎ রহিয়াছে ত? ॥৮৭। 

আমি জিজ্ঞ।সা করিতেছি_-আজ তোমার ও এই শক্রর পরম্পর সন্দর্শন- 

বিষয়ে এই শেষ কাল উপস্থিত হইল না কি? তাহা আমার নিকট বল ॥৮৮। 

পৃথানন্দন! তোমার এই বাণগুলিকে ব্যর্থ ও ছুর্য্যোধনের রথের নিকটে 

নিপতিত দেখিয়। আমার গুরুতর বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥৮৯॥ 

(৮*) কচ্ছিদ্গানীবতঃ প্রাণ:...পি বা বঙ্গ বদ্ধ। (৮৮) নবা কশ্চিদয়ং কাল:-..পি 
বঙ্গ বদ্ধ) (৯০)...পরকায়াবডেদিনঃ-..বা নি। 

৯৭ 



৭৭০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অর্জুন উবাচ। 

দ্রোণেনৈষ। মতিঃ কৃষ্ণ ! ধার্তরাষ্ট্রে নিবেশিতা। 
অভেগ্ভ। হি মমান্ত্রীণামেষা কবচধারণা ॥৯১॥ 

অশ্সিন্ন্তহিতং কৃষ্ণ ! ত্রেলোক্যমপি বর্মণি। 
একো দ্রোণে। হি বেদৈতদহং তম্মাচ্চ সত্তমাৎ ॥৯২। 
ন শক্যমেতৎ কবচং বাণৈর্ভেত্তং কথঞ্চন। 

অপি বজেণ গোবিন্দ! স্বয়ং মঘবতা যুধি ॥৯৩| 

জানংস্মপি বৈ কৃষ্ণ! মাং বিমোহয়সে কথমৃ। 

যদ্বৃভং ত্রিধু লোকেু যচ্চ কেশব ! বর্তৃতে ॥৯৪॥ 
তথা ভবিষ্যদ্যচ্চৈব তৎ সর্ববং বিদ্রিতং তব। 
ন ত্বেবং বেদ ৰৈ কশ্চিদ্যথাহং মধুসূদন ! 0৯৫ (ধুগ্ষকঘ্) 

ভারতকৌমুদী 

প্রোণেনেতি। এষ! এতকবচবন্ধনবিষয়া। কবচধ!রণ| ধৃতং কবচমিত্যর্থঃ ॥৯১। 

অশ্সিশ্নিতি। অন্তহিতমিব ভবতি কিম্পি কর্ত মণক্তহ্বাং ॥৯২| 

নেতি। কিং বহুনা মঘবতা| ইন্দ্রেণ বজ্েণাপি ভেত্ং ন শক্যমিতি সম্বন্ধ; ॥৯৩। 

জানন্লিতি। বিমোহয়সে প্রশ্নেন। বৃত্ত জাতম্। এবং তব মাহাত্মাম্ ।৯৩__৯৫| 

_ অজ্জন! বজ ও বিদ্যুতের তুল্য ভয়ঙ্কর এবং বিপক্ষশরীরবিদারক তোমার 
বাণ সকল কোন প্রয়েজন সাধন করিল না! আজ এ কি বিড়ম্বনা; ॥৯০॥ 

অজ্জন বলিলেন__কৃষ্ণ! আমার ধারণা এই যে, দ্রোণ ছুর্য্যোধনের 

গাত্রে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিয়ছেন। যদি তাহাই হয়, তবে এই কবচ 
আমার অস্ত্রের অভেছ্য ॥৯১॥ 

কৃষ্ণ! সমগ্র ত্রিভ্বনও যেন এই কবচের ভিতরে অন্তহিত হইয়৷ যায়। 
তা"র পর একমাত্র দ্রোণই এই কবচ জানেন, আমিও সেই বীরশ্রেষ্ঠের নিকট 
অবগত হইয়াছি ॥৯২॥ 

গোবিন্দ! বাণদ্বারা কোন প্রকারেই এই কবচ ভেদ করা যায় ন!, এমন 
কি স্বয়ং ইন্দ্র বজ্দ্ধারাও যুদ্ধে ইহ! ভেদ করিতে পারেন না ॥৯৩। 

কৃষ্ণ! তুমি ইহা জানিয়াও আমকে মোহিত করিতেছ কেন? কেশব! 
ত্রিভূবনে যাহ! হইয়া গিয়াছে, যাহ! হইতেছে এবং যাহ! হইবে, সে সমস্তই ত 
তোমার জান! আছে। মধুসূদন! আমিযেমন তোমার এই মাহাত্ম্য জানি, 
তেমন আর কেহ ₹ জানে না ॥৯ ৪--৯৫॥ 

:08)ন্ষথা তং মধুহদন 1 বানি। 
৮০ ২৩৩ ২ পিসি ক ২ শিক পনি পিপি শশী ৮ লা শীগ্পপাসপীসািশী কপ পপ পা হপরনদপপী জিপ 



পর্ববণি অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৭১ 

এধ দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ! দ্রোণেন বিহিতামিমাম্। 

তিষ্ঠত্যভীতবহ সংখ্যে বিভ্রৎ কবচধারণাম্ ॥৯৬॥ 
যন্ত্র বিহিতং কাঁধ্যং নৈষ তছেত্তি মাধব ! | 
স্্রীবদেষ বিভর্ত্যেতাং যুক্তাং কবচধারণাম্ ॥৯৭॥ 
পশ্য বাহ্বোশ্চ মে বীর্ধ্যং ধনুষশ্চ জনার্দন !। 

পরাজধিষ্যে কৌরব্যং কবচেনাপি রক্ষিতম্ ॥৯৮॥ 

ইদমঙ্গিরসে প্রাদাদ্দেবেশো বন্ধ ভাম্বরমূ। 
তন্মীদ্বৃহম্পতিঃ প্রাপ ততঃ প্রাপ পুরন্দরঃ | 

পুনর্দদে স্থরপতির্মস্থং বর্ম সসংগ্রহম্ ॥৯৯॥ 
দৈবং যদ্ধাস্ত বশ্মৈতদ্ব্রক্ষণা বা স্বয়ং কৃতমৃ। 
নৈনং গে।প্ন্যতি দুবুদদ্ধিমগ্ বাঁণহতং ময়! ॥১০০। 

ভারতকৌমুদী 
এষ ইতি। বিভ্রৎ ধারর়ন্, কবচন্য ধারণাং বন্ধম্ ॥৯৬| 

ঘপধিতি। এষ ছু্যোধন:। ঘুক্তাং দ্রোখেন প্রযুক্তাম্ ॥৯৭। 

পশ্টেতি। পরাজয়িস্যে পরাজেম্তে, কৌরব্যং দুর্ষ্যোধনম্ ৯৮ 

আত্মনোইপি তৎকবচাগম্মাহ ইদমিতি। দেবেে। ব্রঙ্গ। ভান্বরদুজ্জলম্। সংগৃহৃতে 

ধিধতে অনেনেতি সংগ্রহো মন্তরস্তেন সহেতি তৎ। ষট্পাদোহয়ং শ্লেকঃ ॥৯৪| 

দৈবমিতি। দৈবং দ্রোণদ্বারা দৈবাদুপস্গিতম্, অস্য দুর্য্যোধনন্য | বাশন্ধ এবারে, “বা 

ভারতভাবদীপঃ 

ধমিতি ম্দন্তৈঃ সংকরণং তেন যুক্তানি যোগ্যতা গতানি ॥৮০॥ এবমীদৃশপ্রভাবম্ 
/৮১-_৯১। সিনা বিহার ॥৯৭--৯৮॥ সসংগ্রহং নি ॥৯৯॥ দৈবং দেবৈঃ 

শীলা? শি স্পা তি 

কৃষ্ণ! এই রষ্োধন দ্রেণকৃত রাই কবচবন্ধন ধারণকরতঃ যুদ্ধে | নিয়ের 

স্ায় অবস্থান করিতেছে ॥৯৬॥ 

কিন্ত মাধব! এ অবস্থায় যে কাধ্য বিহিত আছে, তাহা এ জানে না। 

কেবল স্ত্রীলোকের ন্তায় অন্তবদ্ধ কবচ ধারণ করিতেছে ॥৯৭॥ 

জনার্দন! তুমি আমার বাহুযুগলের ও ধনুর বল দেখ। ছূর্য্যোধন 

কবচদ্বার। রক্ষিত হইলেও আমি উহাকে পরাজয় করিব ॥৯৮॥ 

প্রথমে ব্রহ্মা এই উজ্জল কবচ অঙ্গিরাকে দান করেন, তাহার নিকট হইতে 

বৃহস্পতি প্রাপ্ত হন, তাহার নিকট হইতে ইন্দ্র লাভ করেন, ইন্দ্র আবার মন্ত্রের 

সহিত এই কবচ আমাকে দান করেন ॥৯৯॥ , 



৭৭২ মহাভারতে দ্রোণ_ 

সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুভ।জ্জনো। বাণানভিমন্ত্্য ব্যকর্ষয়ৎ। 
মানবাস্ত্রেণ মানাহস্তীক্ষাবরণভেদিন1 ॥১০১। 

বিকৃষ্যমাণাংস্তেনৈৰ ধনুর্মধ্যগতান্ শরান্। 
তানস্ান্ত্রেণ চিচ্ছেদ দ্রোণিঃ সর্বান্ত্রধীতিন। ॥১০২॥ 
তান্ নিকৃভানিযুন্ দৃষ্ট।। দূরতো ব্রহ্মবাদিনা । 
হ্যবেদয়ৎ কেশবায় বিশ্মিতঃ শ্বেতবাহনঃ ॥১০৩| 

নৈতদস্ত্ং ময়। শক্যং ছিঃ প্রয়োক্ত ,ং জনার্দন ! | 
অস্ত্রং মামেব হন্য।দ্ধি হন্যচ্চৈব বলং মম ॥১০৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
স্টািকপ্লেপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে” ইতি বিশ্বঃ। স্বয়ং ব্রশণৈব কৃতম্ আবিষ্কৃতম্, 

গোপ্াতি রঙ্ষিঘতি ॥১০০। 
এবমিতি । মানবাঞ্রেণ মানবাপ্রমনস্ত্রেণে। তীস্শ্চাসৌ আবরণশ্ধৌ চেতি তেন ॥১.১। 

বিরুষ্তেতি। অন্ত অঙ্ুনগ্ত, দ্রোণিরশ্বথামা ॥১০২॥ 

তাশিতি। নিরুত্তান্ ছিন্নান্। ব্রহ্গবাধিনা বেদবাদিন! ব্রাঙ্মণেনাশ্বখায়] ॥১০৩। 

নেতি। প্রয়োক্ত নিশ্ষেপ্ু,ম। অগ্বং কত । হি যন্মাৎ ॥১০3| 

ত্রক্মার আবিষ্কৃত এই কবচ যদ্দিও উহার নিকট দৈববশতঃ উপস্থিত হইয়। 

থাকে, তথাপি আজ আমি বাণদ্ধারা নিহত করিলে, এই কবচ এ ছূর্ুদ্ধিকে 
রক্গা করিতে পারিবে না” ॥১০০॥ 

সঞ্জয় বলিলেন__'সম্মানযোগ্য অজ্জুন এইরূপ বলিয়। তীক্ষ ও আবরণভেদী 

মানবান্ছের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া কতকগুলি বাণ আকর্ষণ করিলেন ॥১০১।॥ 

অজ্জ্রন তৃণ হইতে কতকগুলি বাণ আকধণপুর্বক আনিয়া গাণ্ডীবধন্থুর 

মধ্যস্থানে রাখিলে, অশ্বথ।ম! সর্বাস্ত্রনাশক এক অস্ত্রদ্রা মেই বাণগুলিকে 
ছেদন করিলেন ॥১০২॥ | 

অশ্বথামা দূর হইতে সেই বাণগুলিকে ছেদন করিয়াছেন দেখিয়! অর্জন 
বিশ্মিত হইয়া কৃষ্ণকে জানাইলেন__॥১০৩ 

“কৃষ্ণ! আমি এই অস্ত্র ছুইবার নিক্ষেপ করিতে পারি না। কারণ, 

তাহ! হইলে এ অস্ত্র আমাকেই বধ করিবে এবং আমার সৈন্যদিগকেও সংহার 

করিবে? ॥১০৪।॥ 
--শী শন সপ শিশস্পী পা 

(১০১) দিতী়ার্ং পি বা বঙ্গ বর্ধ নাস্তি। (১ ১৪), হন্যাচ্চাপি-'বা নি | 



রবি অষ্টীশীতিতমোহধ্যায়ঃ নও 

ততো৷ ছূর্য্যোধনঃ কৃষ্কৌ নবভির্নতপর্ববভিঃ। 

অবিধ্যত রণে রাজন! শরৈর।শীবিযৌপমৈ? ॥১০৫। 

ভূয় এবাভ্যবর্ষচ্চ সমরে কৃষ্ণপা গুবৌ 

শরবর্ষেণ মহতা ততো হহ্ুয্যন্ত তাঁবকাঃ | 

চক্রুর্বাদিত্রনিনদ।ন্ দিংহনাদরবাংস্তথা ॥১০৬। 

ততঃ ুদ্ধে। রণে পার্থ স্থন্ধণী পরিলেলিহন্। 

নাঁপশ্যত তদস্যাঙ্গং যন্ন স্তাছন্মরক্ষিতম্ ॥১০৭| 

ততোহস্য নিশিতৈর্বাণৈঃ স্থমুজেরন্তকোপমৈঃ | 

হয়াংশ্চকার নির্দেহানুতৌ চ পাঞ্িসারথী ॥১০৮। 

ধনুরস্তাচ্ছিনচ্িত্রং হস্তাবাঁপঞ্চ বাধ্যবান্। 

রথঞ্চ শকলীকর্ত,ং সব্যসাচা প্রচত্রমে ॥১০৯| 

ত1রতকৌমুদী 
তত ইতি । কো কুষ্ণাঙ্জুনৌ, নতপবভিরীষদ্বক্রোপাপ্ত: ॥১০৫। 

ইতি। অভ্যবর্ষং দুষে্যোধন ইত্যগ্ুবৃত্তিঃ। যটপাদোহয়ং গ্লোকঃ ॥১০৬। 

1 লক, 

থ 

ও ইতি। স্থক্কণী €ষ্ঠপ্রান্তো, পরিলেপিহন্ বারং বার” রসনয়। স্পৃথন্ ॥১০৭। 

ইতি। স্ুখুক্তৈঃ হুট শিক্ষিপ্তেঃ | নিদ্টেহান্ ছিন্নগাত্রন্, পাফিসারণী পৃষ্ট- 
4৬1 ঙ 

নে &ে ঙ 

42৩] ॥১০৮॥ 

রাজা | তাহার প্র র্য্যোধন যুদ্ধে নতপবৰ ও সপতুল্য নয়ট! বাদ্বার। 

কুট ও অজ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥১০৫॥ 

পুনরায় তিনি কৃষ্ণ ও অজ্রনের উপরে বিশাল শরবধণ করিতে লাগিলেন। 

তাহাতে আপনার পক্ষের যোদ্ধারা আনন্দিত হইলেন এবং বাছ্যধবণি ও 

সিংহনাদ করিতে থাকিলেন ॥১০৬॥ 

তদন্তর অর্জন ভ্রুদ্ধ হইয়া! ওষ্টপ্রাস্ত লেহন করিতে থাকিয়!ছুধ্যোধনের 
যে অঙ্গ বন্মাবৃত ছিল না, সে অঙ্গ দেখিতেই পাইলেন ন1 ॥১০৭॥ 

তৎপরে অর্জন যমতুল্য স্ধার বাণসমৃহদ্ধার! ছূর্য্যোধনের অশ্বচতুষ্টয় ও 

ুষ্ঠমারথিদ্য়ের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন ॥১০৮। 
পরে বলবান্ অজ্ঞুন ছুর্য্যোধনের বিচিত্র ধনু ও হস্তাবরণ ছেদন করিয়া 

ফেলিলেন এবং রথখানাকে খণ্ড খণ্ড করিবার উপক্রম করিলেন ॥১০৯। 
স্পা 

ডি 'নবভির্নবিঃ না বা নি। তি 'হ্ক্কিণী পরিসং নিহন্.. বা | নি। 

'১*৯)-*অচ্ছিনত্ব পম্-.বা নি। 



৭৭8 মহাভারতে ড্রোণ-- 

ছুর্য্যোধনঞ্চ বাঁণাভ্যাং তীক্ষাভ্যাং বিরথীকৃতমৃ। 
আবিধ্যদ্বস্ততলয়োরুভয়ো রর্জুনস্তাদা ॥১১০। 

তং কৃচ্ছামাপদং প্রাপ্ত দৃষ্টা পরমধন্থিনঃ। 
সমাপেতুঃ পরীপ্পন্তে। ধনগ্রয়শরাদ্দিতম্ ॥১১১। 

তে রখৈর্বহুধাহজৈঃ কল্পিতৈঃ কুপ্ভরৈহয়ৈই | 
পদাত্যোঘৈশ্চ সংরন্ৈঃ পরিবক্র্ধনগ্জয়মূ ॥১১২। 
অথ নণজ্্ূনগোবিন্দে| রথো বাপি ব্যদৃশ্যত। 
অস্ববর্ষেণ মহতা জনৌঘৈশ্চাপি মংরূতৌ ॥১১৩। 
ততোহজ্জুনোহস্্রবর্ষেণ নিজদ্ঘে তাং বরূখিনীঘ্। 

তত্র ব্যঙ্গীকৃতাঃ পেতুঃ শতশোহথ রথদিপাঃ ॥১১৪। 

ভারতকৌমুদী 
দষ্টরিতি। হন্তাবাপৎ চম্মনিম্মিতহগ্াবরণম্। শকলীকন্ং খগ্ুখন্ডীকর্ত ম্॥১০৭। 
দুয্যোধনমিতি । হন্ততলয়ো? তয়োবশন্বানাবরণাদিত্যাশয়ঃ ॥১১০| 

তদিতি। কৃচ্ছণাৎ ক্টকরীম্। পরষধন্ধিন: কণাদর:। পরীপ্ান্ছে। রঙ্গিতুমিচ্ছস্থুঃ ॥১১১। 

তইতি। কন্পিতৈঃ সজ্জিত: । সংরন্ধৈ: সোংসাহৈঃ ॥১১২। 

অথেতি । রখঃ অজ্্নশ্তৈব। সংবুতৌ পরিবেষ্টিতৌ 4১১৩ 

তত ইতি। বরূখিনীং কৌরবসেনাম্। বাঙ্গীরুতাশ্ছেদনেন ॥১১৪। 

আর অজ্জুন তখন ছুইট! তীক্ষ বাণদ্বারা রথবিহীন ছুর্য্োধনের ছুই হাস্তের 
তলদেশ বিদ্ধ করিলেন ॥১১০। 

সেই সময়ে ছুর্য্যেধনকে কষ্টকর বিপদে পতিত এবং অজ্জবনের বাণে গীডিত 

দেখিয়। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মহাঁধনুদ্ধরেরা আসিয়া পড়িলেন ॥১১১॥ 

তাহারা বহুসহস্্র রথ, সুসঙ্জিত হস্তী ও অশ্ব এবং পদাতিসমূহদ্বার| 

অজ্জনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥১১২॥ 

তদনন্তর বিশাল অস্ত্রবর্ণে এবং লোকসমূহের পরিবেষ্টনে কৃষ্ণ, অজ্ঞুন ও 
তাহাদের রথখনাকে আর দেখ! গেল ন| ॥১১৩॥ 

তৎপরে অজ্জন অস্ত্রবর্ষণ করিয়া সেই কৌরবসেনা! সংহার করিতে 

লাগিলেন। তখন শত শত রথ ও হস্তী অঙ্গবিহীন হইয়া] পতিত হইতে 
থাকিল ॥১১৪॥ 

(১১১)'"'পরণধন্থিনম্.পি বঙ্গ ব্ধ। (১১২) তং রখৈঃ."ব।নি। (১১৩).'ন রথে 

বা ব্যদৃশ্তত : বা নি,'..শরোধৈশ্চাপি সংবূতৌ-__নি। * 



পর্বণি অষ্ট।শীতিতমোইধ্যায়ঃ। ৭৭৫ 

তে হতা হন্যমানাশ্চ ম্যগৃহুংস্তং রথোভ্তমমূ। 

স রথ স্তস্ভিতস্তস্থৌ ক্রোশমাত্রে মমন্ততঃ ॥১১৫। 
ততোহজ্জনং বৃষ্িবীরস্রিতো বাকামব্রবীৎ | 
ধনুবিস্ফারযা ত্যর্থমহং খ্মাস্ামি চান্ুজম্ ॥১১৬॥ 
ততো বিস্ফাধ্য বলবদ্গা্ডীবং জদ্িবান্ রিপুন্। 
মহতা শরবর্ষেণ তলশব্দেন চাড্ছুন ॥১১৭।॥ 

পাঞ্চজজন্যঞ্চ বলবাঁন্ দখো তারেণ কেশব? | 
রজসা' ধ্বস্তপন্ষাক্ষঃ প্রন্িননবদনে৷ ভূশম্ ॥১১৮। 

তস্ত শস্বস্য নাদেন ধনুষো নিশ্বনেন চ। 

নিঃসত্বাশ্চ সসন্তাশ্চ ক্ষিতৌ পেতুক্তদা জনাঃ ॥১১৯। 
ভারতকৌমুদী 

ত ইতি। ন্যগৃক্ন্ অবারুহ্বান। ক্োশমাজে জমথা দিত্যর্থঃ ॥১১৫। 

তত ইতি। বুষিবীরঃ কষ গ্ান্তামি বাদয়িয্যামি, অঙ্গ অং শঙ্খম্॥১১৬ 

হত ইতি | বলব দুঢ়মূ। তলখব্েন হস্তাবাপণকেন ॥১১৭] 

পাঞ্চেতি। রঙ্গসা ধূলা, ধ্বপ্তানি আবৃতাণি পক্ষাক্ষীণি নরনলোননন।শি যন্ত সঃ) ভূশং 

গ্থিন্বদনে। ঘর্ধক্তমুখণ্চ, বলবান্ কেখব:, তাবেন উচ্চ ্বরেণ, পাঞ্চজন্য নাম শঙ্খম্। দণ্ 
বাদ্যামান চ ॥১১৮| 

ভারতভাবদীপঃ 

কুনু 0১০5-7১০৭॥ নির্দেহান্ শিরুন্তাবয়বান্ 0১০৮--১১৪॥ ক্োখমানে 

ঠৈহ্ধবতে[হর্থাহ 0১১৫-১২৭| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলক্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাীতিতমোহন্যায় ॥৮৮া 

হত ও হন্যমান সেই সৈন্যের! অজ্জ্বনের সেই উত্তম রথখানাকে অবরুদ্ধ 

করিল। তখন জয়দ্রথ হইতে একক্রোশ দূরে সেই রথখানা স্তম্ভিত হইয়া 
রহিল ॥১১৫॥ 

তাহার পর কৃষ্ণ জন্বর অজ্জনকে এই কথা বলিলেন-“অজ্জন ! তুমি 
তোমার ধনুখানাকে অত্যন্ত বিক্ষারিত করিতে থাক? আমি শঙ্ঘধ্বনি 
করিব' ॥১১৬। 

পরে অজ্জন সুদৃঢ় গাণীবধনু বিক্ষীরিত করিয়া বিশাল বাণবধণ ও 

তলশব্দদ্বারা শক্রসংহার করিতে লাগিলেন ॥১১৭॥ 

তৎকালে কৃষ্ণের নয়নলোম ও নয়ন ধুলিজালে আবৃত হইয়া! গিয়াছিল 
এবং তাহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত ঘর্ন্মাক্ত হইয়াছিল; সেই অবস্থায় তিনি উচ্চস্বরে 
শঙ্ধবনি করিলেন ॥১১৮। 



৭৭৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তৈথিমুক্তো রখে! রেজে বাধীরিত ইবান্ুদঃ | 
জয়দ্রথস্ত গোপগ্ডারস্ততঃ ক্রুদ্ধাঃ সহানুগাঃ ॥১২০॥ 

তে দৃষ্ট1 সহলা৷ পার্থং গোপ্তারঃ সৈম্ধবস্ত তু। 
চত্রুর্ণাদান্ মহেষাসাঃ কম্পয়স্তো বন্ন্ধরামূ ॥১২১॥ 
বাণশববরাংশ্চোগ্রান্ বিমিশ্রান্ শঙ্বনিস্বনৈঃ। 
প্রাছুশ্চক্ুর্মহাত্বানঃ সিংহনাদরবানপি ॥১২২। 
তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং তাবকানাং সমুখিতমূ । 

প্রদধাতুস্তদা শঙ্ৌ বাসৃদেবধনঞ্জয়ৌ ॥১২৩॥ 
তেন শব্দেন মহতা। পুরিতেয়ং বন্ুন্ধর। | 

সশৈলা সার্ণবন্বীপ1 সপাতাল! বিশাংপতে ! ১২৪ 

ভারতকৌমুদী 
তল্গোতি। শিঃসব। হুর্বলাঃ, সসব্বাঃ সবলাশ্চ ॥১১ন। 

তৈরিতি। বাযুনা ঈরিতশ্চালিত:। গোপারো রঙ্ষকাঃ কর্ণাদয়:, ক্রুদ্ধা অভবন্ ॥১১০। 

তইতি। নাদান্ সিংহনাদান্, মহেষাস! মৃহাধনদ্ধবাঃ ॥১২১॥ 

বাণেতি। মহাম্ম(নে। দৈদ্ধবন্ত গোপ্তারঃ ॥১২২| 

তমিতি। তাবকানাং তব সৈল্তানাম্। প্রদধাতুর্বাদয়ামাসতুঃ ॥১২৩। 
তেনেতি। অত্র বনুম্ধরাপূরশাসঙগদ্ধেইপি তংস্বদ্ধোক্সেরতিখয়োক্তিরলঙ্কারঃ ॥১২৬। 

তখন তাহার শঙ্মধ্বনিতে এবং অঞ্জনের ধনুর শবে সবল ও দূর্বল 
লোকেরা ভূতলে পতিত হইল ॥১১৯॥ 

তাহারা রথের পথ ছাড়িয়। দিলে, বাযুচ।লিত মেঘের ন্যায় সেই রথখানা 

শোভ। পাইতে লাগিল। তংপরে অনুচরগণের সহিত জয়দ্রথের রক্ষকের! 

ক্রুদ্ধ হইলেন ॥১২০॥ 

জয়দ্রথের রক্ষক সেই মহাধনুর্দরেরা সহসা অন্ভ্নকে দেখিয়! পৃথিবী 
কীপাইয়! পিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥১২১। 

আর সেই মহাআর! শঙ্গধবনিমিশ্রিত ভীষণ বাণশব্দ ও সিংহনাদ করিতে 
থাকিলেন ॥১২২। 

তখন আপনার সৈন্যমধ্যে উখিত সেই ভয়ঙ্কর নাদ শুনিয়া কৃষ্ণ এনং 
অজ্ঞুনও আপন আপন শঙ্খধবনি করিলেন ॥১২৩॥ 

নরনাথ! সেই বিশ।ল শব্দ পর্বত, সমুদ্র, দ্বীপ ও পাতালের সহিত এই 
পৃথিবীটাকে পূর্ণ করিল ॥১২৪। 

(১২২) বাণশকরবান্...বা নি বঙ্গ বদ্দ। (১২৩).. প্রদ্ৃতুঃ শখবরৌ...বা নি। 



প্রি অস্টাশ তিতমো হধ্যায়ঃ। ৭ 

সশব্দ! ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্যাপ্য সর্বা দিশো! দশ । 
প্রতিসম্বান তত্রৈব কুরুপাগুবয়োর্বলে ॥১২৫। 
তাঁবকা রথিনস্তত্রদৃষ্ট কৃষ্ঃধনপ্ীয়ৌ | 
€্রমং পরমং প্রাপ্তাস্্রমাণ! মহারথাঃ ॥১২৬॥ 

অথ কৃষী মহাঁভাগে তাবকাঃ প্রেক্ষ্য দংশিতৌ । 

অভ্যন্রবস্ত সংক্রুদ্ধ তদস্ভুতমিবাঁভবত ॥১২৭॥ 
ইতি শ্রীমহাভীরতে শতসাহত্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্ববণি 

জয়দ্রখবধে ছুর্য্যোধনপরাজয়ে অফ্টীশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
স্পা শ্্ষ্ষ্স্ টি সী ৩ সী 

ভারতাকৌমুদী 

ন ইতি। প্রতিসম্বান প্রতিধ্বনিং চকার | বলে সৈন্তে ॥১২৫। 
তাবক| ইতি। সম্গমং ব্স্ততাম্॥১২৬। 

অথেতি। কৃষো কৃষ্ণাঙ্জুনৌ। দংশিতৌ সন্্দ্ধো। অভাত্রবন্ত অভাধাবন্। জগত্য- 
দিতীয়বীরয়োঃ কৃষ্ণয়োরভিধাবনমেবাদূতমিত্যাশঘঃ 1১২৭1 
ইতি মহামহোপাধ্যান্-ভাঁরতাচার্ধ্য-শ্রুহব্রিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্ধযবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্োণপর্বণি জয়দ্রথবধে অষ্টাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ |০1 
(0 

শাসীসসপিসীসিসাপিি এ পপ পাশপাশি পপ জপ সিটি পপি শত জপ লে স্পা ৩০৮ শপ ৭. িশশ শশী শত ৬. 

এবং ভরতশ্েষ্ঠ ! সেই শব্দ সমগ্র দশ দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া সেই কুরুপাগুব- 
সৈম্তমধ্যেই প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিল ॥১২৫॥ 

মহারাজ! তখন আপনার পক্ষের রঘী ও মহারথের কৃষ্ণ ও অর্জুনকে 

দেখিয়। গুরুতর ব্যস্ততা প্রাপ্ত হইলেন ॥১২৬। 
তাহার পর আপনার পক্ষের যোদ্ধার! যুদ্ধসজ্জায় সঙ্জিত ও অত্যন্তক্রুদ্ধ 

মহাভাগ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখিয়া তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন; তাহ! 
যেন অন্তত বলিয়া! বোঁধ হইল? ॥১২৭। 

শি শি শি শত ৯:০০০০০০ ১১৫ শা ত ৮৬ শা শশা পপি ৩ পাশা শপ পথ শি ৮ ৩০ শ্পশপ্িশীীল ৩2 চে পাশ ০ 

(১২৭)--"তাবকা। বীক্ষ্য-.সংক্ুদ্ধাঃ.'বা নি। * **একাধিকশততমোইধায়ঃ, বঙ্গ 

বধ, “***্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ, বা রা নি। 

৯৮ 



উননবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
০০০ টিউনস 

০ ৩ € 

সঞ্জয় উবাচ। 
তাঁবক। হি সমীক্ষ্যৈব বুষ্িসিংহ কুরূতমৌ । 
প্রাগত্বরন্ জিঘাংসন্তস্তথৈব বিজয়ঃ পরান্ ॥১॥ 
সববর্ণচিত্রৈর্বৈযাস্ৈ স্বনবন্টিমহারথৈঃ। 
দীপয়ন্তে। দিশঃ সর্ববা জলস্ভিরিব পাবকৈ? ॥২॥ 
রুক্পৃষ্ঠেশ্চ ছুষ্পেক্ষ্যৈঃ কান্মুকৈঃ পৃথিবীপতে !। 
কুজদ্ভিরতুলান্ নাদান্ রোধিতৈরুরুগৈরিব ॥৩॥ (বিশেষকম্) 

ভূরিশ্রবাঃ শলঃ কর্ণো বুষসেনো জয়দ্রথঃ | 

কৃপশ্চ মদ্ররাঁজশ্চ দ্রৌণিশ্চ রথিনীং বরঃ ॥8॥ 
তে পিবন্ত ইবাঁকাশমশ্বৈরষ্টৌ মহারথাঃ | 
ব্যরাজয়ন্ দশ দিশো বৈয়াস্ৈহ্্মচন্দ্রকৈঃ ॥৫। 

ভারতকৌমুদী 
তাবক! ইতি। বুঞ্টিসিংহকুরন্তমৌ কৃষ্কার্জনৌ। বিজক্বোইজ্্বনঃ । বৈয়াঘৈর্বযাপ্রচম্ম- 

পরিবেষ্টিতৈঃ | কুক্পৃষ্টেঃ স্বর্ণখচি তপৃষ্ঠদেশৈঃ কাক্ম্ কৈশ্চ দীপয়ন্তঃ | কুজপ্তিঃ কুর্বপ্তিঃ ॥১__৩| 

অথ কে তে তাবকা ইত্যাহ ভূরীতি। মদ্ররাজঃ শলাঃ দ্রৌণিরশ্বখামা ॥৪॥ 

ত হত হেয়: স্বর্ণন্য চন্্রাশ্তন্দ্রাকারচিহ্ানি যেয়ুতৈ রখৈরিতি শেষঃ ॥৫॥ 
৮ শি? শপ পি 

 অঙ্গয় বলিলেন__: মহারাজ! আপনার পক্ষের যোদ্ধার কৃ ও অজ্জুনকে 

দেখিয়াই প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্বর্ণবিচিত্র, ব্যাত্র্মীবৃত ও গম্ভীরশব্দকারী 

বিশাল রথসমূহ এবং কোপিত সর্পের ম্যায় ভীষণশব্দজনক, স্বর্ণখচিতপৃষ্ঠ ও 

প্পরেক্ষ্য কাম্ম্কসমূহদ্বারা! সকল দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বধ করিবার ইচ্ছায় 

প্রথমে অর্জুনের দিকে সত্বর ধাবিত হইলেন; আবার অর্জনও সেইরূপই 

তাহাদের দিকে দ্রুত চলিলেন ॥১--৩।॥ 

ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, শল্য ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বশাম। 

এই আট জন মহারথ ধাবিত হইয়াছিলেন ॥৪॥ 

0) তাবকাক্ছতিসংপ্রেক্য বৃষাদ্ধকরুরূ্ষহৌ । সবরান্তৌ...নি। (৩)-..কৃজি 
বিপুলান্.**পি বঙ্গ বর্ধ। 
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দংশিতাঃ স্ুদংরব্ধ। রখৈর্মেঘৌঘনিম্বনৈঃ | 
রর দিশঃ সর্ববাঃ পার্থন্ত নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৬| 
কুলীনাশ্চ হয়াশ্চিত্রা বহত্ত্তান্ মহারথান্। 

ব্যশোভত্ত তদ। শীঘ্র! দীপয়ন্তো দিশে। দশ ॥৭॥ 

আজানেয়ৈর্মহাবেগৈর্নানাদেশসমুখিতৈঃ। 
পার্বতীয়ৈ নর্দীজৈশ্চ সৈন্ধবৈশ্চ মহাহয়ৈঃ ॥৮। 
কুরুযৌধবরা রাজন্! তব পুত্রং পরীপ্নবঃ | 

ধনগ্ীয়রথং শীঘ্র সর্ববতঃ সমবারয়ন্॥৯॥ (যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। দংশিতীঃ সন্নদ্ধাঃ, স্ুসংরন্ধা অতীবোতসাহিনঃ ॥৬। 

কুলীনা ইতি। কুলীনা উত্তমাশ্বকুলোৎপন্নাঃ ৷ শীগ্রাঃ শীপ্বগামিনঃ ॥৭| 

আজেতি। আজানেয়ৈঃ কুলীনৈ:, নানাদেশেু সমুখিতৈরুৎপন্লে:।  নদীজৈর্নদদীমম- 

দেখজাতৈ:, সৈদ্ধবৈঃ সিন্ধুদেশয়ৈ: । পরীপ্গাবে। রক্ষিতুমিচ্ছবঃ। সমবারয়ননবেষটন্ত ॥৮--৯| 

ভারতভাবদীপঃ 
তাবিতি। প্রাগগ্র এব সমীক্ষ্যেতাথয়: ॥১৫ বৈয়াইৈঃ ব্যাস্চ্মচিত্রৈ: ॥২--৬॥ কৌলুতকাই 

কুলুতদেশজাঃ পার্বতীয়সমানলক্ষণাঃ ॥৭॥ আঙ্গানের়ৈরিতি। সত্বর লক্ষণকান্তযোজিতক্রোধা: 

শ্নরযুতাজিজেন্জিয়ক্ষতৃষাশ্ঠাচিতশরীরশ্চাপি নো! দুঃখং জানস্তি। আজানেয়া এতে নির্দিষ্ট- 

বাজিনে। ধীরৈঃ হাসতে পার্বতীয়াবলাঙিতা: সিগ্বকেশাণচ ব্াস্তে পাদ মহাজবাস্টেতি 

সেই আট জন মহারথ অঙ্বগুলিদ্বার। যেন আকাশ পাঁন করিতে থাকিয়া 
ব্াপ্রচ্মবেষ্টিত এবং ্বণচন্দ্রচিহিত রথসমৃহদ্বারা দশ দিক আলে।কিত 
করিলেন ॥৫॥ 

যুদ্ধসজ্জায় সঙ্দিত ও অত্যন্ত উৎসাহী সেই মহারথেরা মেঘসমূহের ন্যায় 
গন্তীরনাদী রথসমূহে অগ্রসর হইয়। নিশিত শরনিকরদ্বারা অঞ্জুনের সকল দিক্ 
আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৩। 

উত্তমাশ্বকুলোৎপন্ন, বিচিত্রবর্ণ ও দ্রুতগ।মী অশ্ব সকল সেই মহারথগণকে 
বহন করিতে থাকিয়া দশ দিক্ আলোকিত করতঃ তৎকালে শোভা পাইতে 

লাগিল ॥৭॥ 

রাজা! কৌরবপক্ষের প্রধান যোদ্ধারা আপনার পুত্র ছুর্য্যোধনকে রক্ষা 
করিবার ইচ্ছা করিয়া সত্বর সকল দিকে সংকুলজাত, মহাবেগশালী, নানাদেশ- 

- পেশি তা শিস 
পেশ পাশ ০ শশী শত 

(৭) কৌলুতকা হ্ হয়াশ্চত্রাঃ...বা নি। (৮)... ইস্ববৈশ্চ হয়োতমৈঃ_বা নি। (৯)... 
সর্বতঃ সমুপাত্রবন্-_বা নি। 



৭৮০ মহাগ্চারতে দ্রোণ- 

তে প্রধৃহ্হ মহাশঙান্ দ্য, পুরুষসঙমাঃ। 

পুরয়ন্তে। দিবং রাজন্! পৃথিবীঞ্চ সসাগরামূ্ ॥১০। 
তখৈব দধ্যতুঃ শো বান্থদেবধনঞীয়ো। 
প্রবরৌ সর্বভূতানাং সর্ববশঙ্খবরে ভুবি। 
দেবদতঞ্চ কৌ ন্তেয়ঃ পাঞ্চজন্যঞ্চ কেশবঃ ॥১১॥ 
শব্দস্ত দেবদতন্ত ধনঞ্ীয়সমীরিতঃ | 

পৃথিবীক্ষান্তরীক্ষঞ্চ দিশশ্চৈব সমারুণোৎ ॥১২। 
তথৈব পাঞ্জজন্যোইপি বাস্থদেবসমীরিতঃ | 
সর্বশব্দানতিক্রম্য পুরয়ামাস রোদসী ॥১৩| 
তম্মিংস্তথা বর্তমানে দারুণে নাদসম্কুলে। 

ভীরূণাং ত্রামজননে শুরাণাং হর্ষবদ্ধনে ॥১৪। 

বাদিতাস্থ চ ভেরীবু ঝর্বরেঘ্বানকেষু চ। 
সৃদঙ্গেযু চ রাজেন্দ্র! বাছামানেঘনেকশঃ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
ত ইতি। দণবাদয়ামানথঃ। দিবমাকাশম্ ৪১০। 

তথেতি। সর্বভৃতানাং প্রবরৌ বাস্থদেবধনঞ্রয়াবিতি সন্বন্ধ:। ষট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥১১। 

শব ইতি । দেবদত্তস্ত তদাখ্যশ্ত শঙ্খন্তয, ধনঞ্চয়েন সমীরিতঃ কতঃ ॥১২॥ 

তখেতি। পাঞ্জন্ত; পাঞচজন্তশব্ঃ। রোদমী নভঃপৃথিবে]ী ॥১৩। 

সমুৎপন্ন, পার্বত্য, নদীময়দেশজাত ও সিন্ধুদেশীয় উত্তম অশ্বগণছ্।রা অজ্জ্রনের 
রথখানাকে বেষ্টন করিলেন ॥৮-_৯॥ 

নরনাথ! তাহার পর সেই পুরুষশ্রেষ্টেরা সমুদ্রের সহিত পৃথিবী ও 
আকাশ পূর্ণ করতঃ মহাশঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥১০॥ 

সেইরূপই সর্বভৃতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এবং অজ্জুনও মন্ত্যলোকের মধ্যে সমস্ত শঙখ্ের 
শ্রেষ্ঠ শঙ্খযুগলের ধ্বনি করিতে থাকিলেন। অর্থাৎ অর্জন দেবদত্তশঙ্খ এবং 
কৃষ্ণ পাঞ্চজন্তশঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন ॥১১॥ 

অজ্ঞনকৃত দেবদত্তশঙ্খের ধ্বনি পৃথিবী, আকাশ ও সমস্ত দিক্ ব্য? 

করিল ॥১২।॥ 

সেইরূপই কৃষ্ণকৃত পাঞ্জজন্যশঙ্খের শকও অপর সমস্ত শব্দকে অতিক্রম 
করিয়া আকাশ ও ভূতল পুর্ণ করিল ॥১৩। 

(১১)..-প্রবরৌ দ্ববদেবানাম্...বা নি। (১৫) প্রবাদিতান্থ ভেরীযু...বানি। 



পর্ববণি উনন বতিতমৌহধ্যায়ঃ | ৭৮১ 

মহারথাঃ সমাখ্যাতা ছুর্য্যোধনহিতৈধিণঃ | 
অস্বষ্যমাণাস্তং শব্দং ক্রুদ্ধাঃ পরমধন্থিনঃ ॥১৬॥ (বিশেষকম্) 
নানাদেশ্য। মহীপালাস্তরৎসৈন্তপরিরক্ষিণঃ | 
অমধিতা মহাশস্থান্ দগ্য,বাঁরা মহারথাঃ | 
কৃতে প্রতিকরিয্যন্ত; কেশবস্ার্জনস্ত চ ॥১৭॥ 

বভুব তব তৎ সৈন্যং শঙ্বশব্বসমীরিতম্ । 
উদ্দিগ্রনরনা গাশ্বমন্বস্থমিব চ প্রভো ! ॥১৮। 

তৎ প্রবিদ্ধমিবাকাশং শুরৈঃ শঙ্বনিনাদিতম্। 

বব তৃশযুদি্ং নির্ধাতৈরিব নাদিতম্ ॥১৯। 

ভারতকৌমুদী 
তন্মিনিতি । নাদসম্কুলে বিমিশবে । ভের্য্যাদীনি তদানীন্তনবাছনাম।নি। সমাখ্যাতা 

বিথ্যাতাঃ॥ অসুম্যমাণ] অসহমানাঃ। ক্রুদ্ধ অভবন্গিতি শেষ; ॥১৪--১৬॥ 

নানেতি। কূৃতে অপকারে, প্রতিকরিস্বন্তঃ প্রত্যপকারং করিয্ন্তঃ। ষট্পাদোহয়ং 

কিঃ ॥১৭॥ 

বভৃবেতি। শঙ্খশবেন সমীরিতং সঞ্চালিতচিত্তম। অন্বস্থমম্বভাবস্থম্ ॥১৮। 

ভারতভাবদীপঃ 

বিখ্যাভাঃ নদীজৈর্নদীতীরৈঃ অশ্াঃ পকর্ণিকাবৈঃ নদী তীরদেশজাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ পুর্বার্দেষদ গরাঃ 
পশ্চাদ্ধে বানভাঁঃ কিঞিৎ |৮--১৮। প্রবিদ্ধমার্শিগ্তম্ ॥১৯--৩৩| 

ইতি প্রোণপর্বণি নৈলকণ্যে ভারত ভাবদীপে উননবতিতমোধধাায় ॥৮৪। 
সা স্পট শিস শা শিস 

রাজশ্রেট!  ভীরুগ্রণের ভয়জনক এবং বীরগণের হ্ববদ্ধক টিং দ[রুণ 
মিশ্রিত শব্দ চলিতে থাকিলে এবং অনেক ভেরী, ঝর্ঝর, আনক ও মৃদক্গ 

বাদিত হইতে লাগিলে, মহারথ বলিয়া বিখ্যাত ও ছূর্য্যেধনের হিতৈষী 
মহাধনুদ্ধরের! সেই শব্দ সহা করিতে না পারিয়। ক্রুদ্ধ হইলেন ॥১৪-_-১৬। 

মহারাজ! তখন আপনার সৈম্তপরিরক্ষক নানাদেশীয় বীর এবং মহারথ 
ধাজার।ও ক্রুদ্ধ হইয়! কৃষ্ণ ও অঞ্জুনকৃত অপকারের প্রত্যপকার করিবেন বলিয়া 
নহাশঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥১৭॥ 

রাজ! তৎকালে সেই শঙ্খের শব্দে আপনার সৈন্ভমধ্যে পদাতি, হস্তী ও 
অশ্বগণ বিচলিতচিত্ত, উদ্দিগ্ন ও অস্থস্থের তায় হইয়৷ পড়িল ॥১৮। 

(১৬) মহারথা; সমাহৃতাঃ.. বা, মহারথসমাখ্যাতা: ..নি। (১৭)...স্বসৈন্যপরিরক্িণঃ 
' বা, কর্ণাদয়ো! মহেঘাসান্বংসৈম্তপরিরক্ষিণ:...নি। (১৮) শঙখখখঝে সমীরিতে-..নি 
উধ্ঘরথ "বানি। 



৭৮২ মহাভারতে পোণ-- 

স শব্দঃ হুমহান্ রাজন! দিশঃ সর্ব মিনাদয়ন্। 

ভ্রাসয়ামাস তৎ সৈন্যং ধুগান্ত ইব সংভৃতঃ ॥২০। 
ততো ছূর্যযোধনোহষ্টৌ চ রাজানস্তে মহারথাঃ | 
জয়দ্রথস্ত রক্ষার্থং পাগুবং পর্য্যবাঁরয়ন্ ॥২১॥ 

ততে। দ্রৌণিস্ত্রিসপ্তত্যা বাঙ্গদেবমতাড়য়ৎু। 
অর্জনঞ্চ ত্রিভির্ডলৈধ্ৰ জমশ্বাংস্চ পঞ্চভিঃ ॥২২॥ 

তমর্জুনঃ পৃষৎকানাং শতৈঃ যড়ভিরতাড়য়ৎ। 

অত্যর্থমিব সং্রুদ্ধঃ প্রতিবিদ্ধে জনার্দনে ॥২৩| 
কর্ণঞ্চ দশভিবিদ্বা বৃষসেনং ভ্রিভিস্তথা । 
শল্যস্ত সশরং চাঁপং মুক্টৌ চিচ্ছেদ বীধ্যবান্। 

গৃহীত্বা ধনুরন্যত্, শল্যো বিব্যাধ পাগুবম্ ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
তধিতি। প্রবিদ্ধং তাড়িতম্॥ উপ বিচলিতম্, নির্ঘাতৈ: বাতাহতবাতপাতৈঃ॥১| 

সইতি। যুগান্ছে গ্রলয়কালে, মংইতো মহাবাধুপ্রতবতিজনিতঃ ॥২০। 

তত ইতি । তে ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতয়:। অরাজানোহপি কৃপাদয়ো৷। রাজসাহচধ্যেণ রাজন 
উচ্যন্তে ছত্রিগ্ায়াৎ। পাগুব্ষজ্ুনম্ণ পর্ধযবারয়ন্ পধ্যবেষ্টন্ত ॥২১। 

তত ইতি । দ্রৌণিরশ্বথামা। ধ্াজমশ্বাংশ্চাঞ্জুনন্তৈব 1২২। 
তিনি পুমংকানাং বাণামামূ। ইবখবঃ সন্তাবনায়াম্ ॥২৩। 

বীরের! নির্থ(তশবের ন্যায় শঙ্থের শব্দ করিলে আকাশটা ও যেন তাড়িত 

এবং গুরুতর উদ্বিগ্ন হইল ॥১৯॥ 
রাজ! প্রলয়কালের বায়ুপ্রভৃতির শব্দের ন্যায় সেই অতিবিশাল শব্ধ 

সমস্ত দিক নিন।দিত করিয়। সেই সৈন্যগণকে ত্রস্ত করিয়! ফেলিল ॥২০। 
তাহার পর ছুর্য্যেধন এবং সেই আট জন মহারথ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার 

জন্য অর্জনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥২১॥ 

ভাঙার পর অশ্বথাম। ত্রিসপুতিসংখ্যক ভল্পদ্বারা কৃষ্ণকে, তিনটা ভল্পদঘার৷ 

অঙ্ঞুনকে এবং পীচটা ভল্লদ্বারা তাহার ধ্বজ ও চারিটা অশ্বকে তাড়ন 

করিলেন ॥২২। 

অশ্বথম। কৃষ্ণকে তাঁড়ন করিলে, অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একেবাবে 

ছয় শত বাশছবারা অশ্বথামাকে গীড়ন করিলেন ।২৩। 
পাশ ২ 

রা যুগ ইব সংবৃতঃ শি. ব্জ ব্ | 



পর্ববণি উননবতিতমোধ্ধ্যায়ঃ | ৭৮৩ 

ভূরিশ্রবাস্ত্িভিবর্বা ৈর্হেমপুষথৈঃ শিলাশিতৈঃ । 
কর্ণে। ছাত্রিংশতা চৈব বৃষসেনশ্চ পঞ্চভিঃ ॥২৫॥ 

জয়দ্রথস্ত্িসপ্তত্য কুপশ্চ দশভিঃ শরৈঃ। 

মদ্ররাঁজশ্চ দশভিবিব্যধুঃ ফাল্তনং রণে ॥২৬॥ (যুগ্কম্) 
ততঃ শরাণাং ষষ্ট্যা তু দ্রোণিঃ পার্থমবাকিরৎ | 
বাস্থদেবঞ্চ সপুত্যা পুনঃ পার্ধঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥২৭॥ 

গ্রহসংস্ত নরব্যাত্রঃ শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণনারথিঃ | 

প্রত্যবিধ্যৎ স তান্ সর্ববান্ দর্শয়ন্ পাঁণিলাঘবমূ ॥২৮। 

কর্ণ দাদশভিবিদ্ধা। রুষসেনং ত্রিভিঃ শরৈ2। 
শল্যস্ত মশরং চাঁপং মুষ্টিদেশে ন্যকৃত্তত ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

কর্মমিতি। দশখভিরাণৈঃ বীরধ্যবানভ্ুনঃ | পাগুবমজ্জনম্। যটুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৪| 

তুরীতি। হেমপুষৈঃ ম্বর্ণথচিতমূলদেশৈঃ। ফান্গনমঞ্জুনমূ ॥২৫--২৬। 

তত ইতি। দ্রৌণির্োপপুত্রোইশ্বখামা, অব।কির২ প্রাহরং ॥২৭ 

প্রেতি । শ্বেতাশ্বোহজ্ছন:। পানিলাঘবং হন্তয়োদ্র তবাবক্ষেপযোগযতাম্ ॥২৮| 

কর্ণমিতি| ন্যকুন্তৃত অচ্ছিনং ॥২৪| 

ক্রমে বলবান্ অর্জুন দশটা বাণদ্ধার | কর্ণকে এবং তিনটা বাশদ্বার ৰ্- 
সেনকে বিদ্ধ করিয়।৷ শল্যের বাণযুক্ত ধন্থুর মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তখন শল্য অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া অজ্ঞনকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৪।॥ 

এই সময়ে ভূরিশ্রবা স্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত তিনট! বাঁণদ্বারা, কর্ণ 
বত্রিশটা, বৃষসেন পাঁচটা, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততিটা, কৃপ দশটা এবং শল্যও দশটা 

বাণদ্ধার যুদ্ধে অজ্জুনকে তাঁড়ন করিলেন ॥২৫--২৬॥ 

তদনস্তর অশ্বখাম। ষাট! বাণদ্বারা অজুনিকে, সন্তরট। বাণদ্ধরা কৃষ্ণকে, 

আবার পাঁচটা বাণদ্বারা অর্জুনকে প্রহার করিলেন ॥২৭। 

তখন নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসারথি অর্জুন লঘ্ৃহস্ততা দেখাইতে থাকিয়া হাস্য 
করিতে করিতে তাহাদের সকলকেই প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥২৮। 

পরে তিনি বারট। বাণদ্বারা কর্ণকে এবং তিনটা বাণদ্বার বুষসেনকে বিদ্ধ 

করিয়৷ শল্যের বাণযুক্ত ধনুখানার ু্টদেশ ছেদন করিয়! ফেলিলেন ॥২৯ 
০ পপি পাশপাশি চা সস শ স্স্ 

(২৫).. 'বুষসেনশ্চ সপ্তভি:. বানি। (২৭) বাহুদেবধ বিং শত্যা.. 'ব|নি। 



০ 

৭৮৪ মহাভারতে 

সৌমদতিং ত্রিভিধিদ্ধা শল্যঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ | 
শিতৈরগ্লিশিখাকারৈর্জোণিং বিব্যাধ চাষ্টভিঃ ॥৩০। 
গৌতমং পঞ্চবিংশত্যা সৈন্ধবঞ্চ শতেন হ। 
পুনর্তৌণিঞ্চ সপ্তত্যা শরাণাং সোহভ্যতাড়য়ৎ ॥৩১। 
ভূরিশ্রবাস্ত সংক্রদ্ধঃ প্রতোদং চিচ্ছিদে হরেঃ। 
অজ্জবনঞ্চ ত্রিসপ্তত্য। বাণানামাজঘান হ ॥৩২।॥ 

ততঃ শরশতৈস্তীক্ষেস্তানরীন্ শ্বেতবাহনঃ | 

প্রত্যযেধত সংক্রুদ্ধো মহাবাতো ঘনানিব ॥৩৩॥ 
ইতি প্রীমহাভারতে শতপাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাঁং দ্রোণপর্বণি 

জয়দ্রখবধে সম্কুলযুদ্ধে উননবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| * 

টনিক 

ভারতকৌমুদী 
সৌমেতি। সৌম্দত্তিং সোমদত্রপুত্রং ভূরিশ্রবসমূ। শিতৈঃ সৃধারীকৃতৈঃ ॥৩০॥ 

গৌতম্মিতি। গৌতমং গৌতমগোত্ং কপম্, সৈন্ধবং পিল্ধুরাজং জয়দ্রথম্ ॥৩১। 
ভূরীতি। প্রতোদম্ অশ্বভাড়নদ গুম চিচ্ছিদে চিচ্ছেদ ॥৩২॥ 
তত ইতি। শ্বেতবাহনোহচ্্রনঃ ৷ প্রত্যষেধত ন্যবারয়ং । ঘনান্ ম্ঘোন্ ॥৩৩| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতী চা্ধ্য-শ্রীহরিদ।সসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্ধ্যবিরচিতীয়াং মহাভারত 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি জয়দ্রখবধে উননবতিতমোহব্যায়ঃ ॥০1 

গত 
০০৩- 

_. তৎপরে সুধীর তিনটা বাণদ্বার! ভূরিশ্রবাকে এবং দশটাদ্বারা শল্যকে 
তাড়ন করিয়। অগ্নিশিখার ম্যায় উজ্জল আটট! বাণদ্বারা অশ্বখামাকে লীড়ন 

করিলেন ॥৩০। 

ক্রমে তিনি পঁচিশটা বাণদ্বারা কুপকে, একশত বাণদ্বারা জয়দ্রথকে এবং 

সত্তরটা বাঁণদ্বারা আবার অশ্বথামাকে তাড়ন করিলেন ॥৩১॥ 

পরে ভূরিশ্রবা অত্যন্তত্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের কশ! ছেদন করিলেন এবং 
ত্রিসপ্ততি বাণদ্বারা অর্নকে আঘাত করিলেন ॥৩২॥ 

তদনন্তর মহাবায়ু যেমন মেঘ নিবারণ করে, সেইরূপ অজু বন্ুসংখ্যক 

তীক্ষ বাণদ্বার৷ সেই শক্রগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন? ॥৩৩। 
৩৮০৩ 
5০৬ 

৩৩. প্রতাষেধদ্ষতং কু্ধ:-.-বা নি। * “" ছ্যথিকশততমোধধ্ায় বঙ্গ বর্ধ, ... 
চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ বা রা নি। 



নবতিতমোধ্ধ্যায়ঃ। 

ধুতরাষ্ট্র উবাচ। 

ধ্বজান্ বহুবিধাকারান্ ভ্র।জমানানতিশ্রিয়! | 

পার্থানাং মামকানাঞ্চ ত্বং সমাচক্ষু সঞ্জয় ! ॥১॥ 
সপ্ভীয় উবাচ। 

ধ্বজান্ বহুবিধাকারান্ শুধু তেষাঁং মহাত্বনাম্। 

রূপতে বর্ণতশ্চৈব নামতশ্চ নিবোধ মে ॥২। 
তেধান্ত রথমুখ্যানাং রথেবু বিবিধ ধ্বজাঃ | 

প্রত্যদৃশ্যান্ত রাজেন্দ্র! জ্বলিতা ইব পাবকা? ॥৩ 
কাঞ্চনাঃ কাঞ্চনাগীড়াঃ কাঞ্চনত্রগলঙ্কতাঃ। 

কাঞ্চনানীব শৃঙ্গ ণি কাঞ্চনস্য মহাগিরেঃ ॥8। 
অন্কেবর্ণা বিবিধ! ধ্বজঃ পরমশোতনাঃ। 

তে ধ্বজাঃ সংবৃতাস্তেষাং পতাকাভিঃ সমন্ততঃ | 

নানাবর্ণবিরাঁগ।ভিরশোভন্ত সমুচ্ছিতাঃ ॥৫॥ (যুখকঘ্) 

তারতকৌমুদী 

কৌতুকেন জিজ্ঞাসতে ধ্বঙ্জাশিতি। বন্থবিপাকারানিতি সম্ভাব্যঘানমুক্তম্ ॥১। 

ধবজানিতি। রূপত আরুত্যা। এবমন্তত্র। নিবোদ জানীহি ॥২। 

তেযাখিতি । তেযামঞ্দ্রনাদীনামূ্। রথমুখানাং রথিআেষ্টানাম্ ॥৩| 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন “সঞ্জয়! তুমি পাগুবপক্ষ ও আমার পক্ষের নানাবিধ" 

কৃতি ও অতিসৌন্দধ্যে শোভমান ধ্বজগুলির বর্ণনা কর' ॥১। 

সপ্তয় কহিলেন-_-ণমহারাজ ! সেই মহাআ্মাদের নানাবিধাকৃতি ধ্বজগুলির 

বিষয় আপনি শ্রবণ করুন এবং সেগুলির আকৃতি, বর্ণ ও নাম আমার নিকট 

অবগত হউন ॥২॥ 

রাল্তশ্রেষ্ঠ ! সেই রথিশ্রেষ্ঠগণের রথে প্রজ্লিত অগ্নির ম্যাঁয় নানাবিধ 

ধবজ দেখা যাইতেছিল ॥৩॥ 

(১-তান্ মমাচন্ স্য়1__বা৷ রা নি। (৫).নানাবর্ণবিকারাভি:-“'পি -বঙ বর্ধ,... 

শশ্তহুঃ সর্বতে। বৃতাঃ_ বা নি। 

৯৯ 



৭৮৬ মহাভারতে দ্োো৭-- 

পতাকাশ্চ ততস্তান্ত শ্বসনেন সমীরিতাঃ 

নৃত্যমানা; ম্ম দৃশ্যন্তে রঙ্গমধ্যে বিলানিকাঃ ॥৬ 
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণীভাঃ পতাকা ভরতর্ষভ !। 

দোধুয়মান! রখিনাং শোভযন্তি মহারথান্ ॥৭। 
সিংহলাঙ্গ,লমুগ্রাস্তং ধ্বজং বানরলক্ষণমূ। 

ধনগ্রয়স্ত সংগ্রামে প্রত্যপশ্যাম ভৈরবমূ ॥৮॥ 

সবানরবরো রাজন! পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ | 

ভ্রাসয়ামাস তৎ সৈন্যং ধ্বজো গাণ্ীবধন্বনঃ ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
কাঞ্চন ইতি । কাঞনাঃ স্বর্ণময়াঃ, কাঞ্চনাপীড়াঃ স্বর্ণময়নেখরাঃ | কাঞ্চনন্ত ্বর্ণমদ্ত 

স্থমেরে।;। নানাবণৈবিশিষ্টে! রাগে! রপ্ধনং যাসাৎ তাভি:। মট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥৪--51 

পতাঁক| ইতি । শ্বসনেন বামনা, সমীরিতাঃ সঞ্চাপিতাঃ । বিলাপিকা নওক্য ইব ॥৩। 

ইন্দ্রেতি। ইন্দ্রামুদমবর্ণ! শত্রধনুস্থল্যরূপ। আভ| যাঁগাঁং তা:ঃ। দে।ধৃয়মানা বায়ুন| ॥৭। 
সিংহেতি। সিংহলাঙ্গ লমুগ্র্ধ্চ বানরং বিভ্রতমিতি শেষঃ। অতএব বানরলক্ষণম্ ॥৬। 

মইতি। বানরাণাং ব্রো নস | তং কৌরবীয়ম। গাণ্ীবধন্বনোহ নত ৯ 

মহাগিরি সমেরুর ময় শৃঙ্গসমূহের নায় সবরময়, স্র্ণশৈখব, স্বমালায 
অলঙ্কৃত, নানাবর্ণ ও নান।প্রকার পরমস্ুুন্দর ধ্বজ প্রকাশ পাইতেছিল এবং 

নানাবর্ণরঞ্জিত পতাকা সমৃহদ্বারা আবৃত সেই উত্তোলিত ধ্বজগুলি সকল দিকে 

শোভা পাইতেছিল ॥৪-_৫। 
সেই পতাকাগুলি আবার বাযুসঞ্চালিত হইয়া _রঙ্গালয়ে নৃত্যকারিণী 

নর্তকীগণের স্থা য় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥৬॥ 
ভরতগ্রেষ্ঠ ! রথিগণের ইন্দ্রধনতুল্য নানাবর্যুক্ত পতাকা! সকল বায়ুকর্তৃক 

অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকিয়! সেই মহারথগণকে শোভিত করিতেছিল ॥৭॥ 

মহারাজ! আমরা রণস্থলে অর্জুনের ভয়ঙ্কর ধ্বজট! দেখিতেছিলাম 
তাহার উপরে একট! বানর ছিল, তাহার লাঙ্গ.লট। সিংহের লাঙ্গংলের ন্যায় 

এবং মুখখাঁনাও সিংহের মুখের তুল্য ভীষণ ছিল ॥৮| 
রাজ! বানরশ্রেষ্ঠযুক্ত ও পতাকাশোভিত অজ্জনের সেই ধ্বজট! কৌরব- 

সৈম্কের ভয় জন্মাইতেছিল ॥৯। 
সী শশীশশশাশ শি ০ পপ শিপ শিপন শািশীশীীটী পিসি পক শশা শা শপ শি ি 

(৬). নৃতামান। ব্যস্ত. বা নি। (৮) পিং হলাঙগল উগ্রান্তে ধবজ্ো বানরলক্ষণঃ |... 

প্রত্যদৃশ্তত ভারত! নি। 
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তথৈব সিংহলাঙ্গলং দ্রোণপুত্রসন্ত ভারত !| 

ধ্বজা গ্রং সমপশ্যাম বালমুর্যসম প্রভম্ ॥১০। 
কাঞ্চনং পবনোদ্ধতং শক্রধবজসম্যুতিম্। 

নন্দনং কৌরবেন্দ্রাণাং ভ্রৌণেরলনন সমুচ্ছি তম্ ॥১১। 
হস্তিকক্ষা পুনৈমী বভ়ৃবাঁধিরথেধ্ব'জঃ | 
আহবে খং মহারাজ ! দদৃশে পুরয়ন্নিব ॥১২। 

পতাক1 কাঁঞ্চনী অর্বী পবজঃ কর্ণম্য সংবুগে । 
নৃত্যতীব রথোপন্থে শ্বননেন সমীরিত? ॥১৩। 
আচা্্যস্ত চ পাগ্ুনাং ত্রা্ষণস্ যশ্ষিনঃ। 

গোঁরুষো৷ গৌতমস্তাঁসীৎ কৃপস্ত চ পরিক্কৃতঃ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
খেতি । সিংহন্ত লার্ঘ,লং চিহ্ৃভূতং ন্মিন্ তৎ॥১০| 

কাঞ্চনমিতি। কাঞ্চন স্বর্ণময়ম। নননমানন্দজনকম্। লক্ষ চিহ্ুং পতাকেত্যর্থ; ॥১১। 

হপ্ধীতি। হঞ্চিনঃ কঙ্ষা মপ্যবন্ধনরজ্ঃ, হৈমী স্বর্ণময়ী, আধ্িরথেঃ কর্ণপ্ত ॥১২। 

পতাকেতি। শ্রী মালাধান্। রগস্ত উপস্থে উপরিভাগে, খপনেন বাযুন। ॥১৩| 

আচাষ্যন্েতি। চকারাং কুরখাঞ্চ | গোবুধঃ প্রধানবুষ্চিহম্। পরিষ্কতে। মাজিতঃ॥১৪। 

ভরতনন্দন! সেইরূপই আমরা অশ্বখ(ম।র ধ্বজটা দেখিলাম; সেট! 

নবোদিত সুর্যের ন্তায় উজ্জ্বল এবং সিংহলাঙ্গ,লচিহ্নিত ছিল ॥১০| 

্বর্ণখচিত, বাঁয়ুসঞ্চালিত, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নাঁনাবর্ণ এবং কৌরবশ্রেষ্ঠগণের 
গ।নন্দজনক অশ্বথামার চিহ্নম্বরূপ একট| পতাকা সেই ধ্বজের উপরে উত্তেলিত 

ছিল ॥১১। 

মহারাজ! কর্ণের ধধজের উপরে আবার তাহার চিহ্ুত্বরূপ ব্বর্ণময় হস্তি- 

মধ্যবন্ধনরজ্ছবু ছিল) সেটা যেন আকাশ পূর্ণ করিতে থাকিয়া সমরস্থলে 
দষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥১২॥ 

কর্ণের সেই মালাযুক্ত ধ্বজ ও স্বর্ণময়ী পতাকা বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইতে 
খ[কিয়া রথের উপরে যেন নৃত্য করিতেছিল ॥১৩। 

কৌরব ও পাগুবগণের অস্ত্রশিক্ষক, ব্রাহ্মণ, যশস্বী ও গৌতমগো ত্র কূপের 

দজের উপরে একট! পরিমাঞ্জিত শ্রেষ্ঠ বৃষচিহ্ন ছিল ॥১৪। 

(১৩) পতাকী কাঞ্চন: অথ্বী-নি। (১৪) আচাধ্যস্ত তু পাও নাং ত্রাঙ্গণস্ত তপন; 

'"বানি। 



৭৮৮ মহাভারতে দ্রোণ- 

স তেন ভ্রাজতে'রাজন্! গোরষেণ মহাঁরথঃ। 

ত্রিপুরারে রথে যদ্ধদগোরষেণ' বিরাজত! ॥১৫॥ 

ময়রো বৃষসেনস্ত কাধ্চনো মণিরত্ববান্। 

ব্যাহরিয্ুম্নিবাতিষ্ঠৎ সেনাগ্রমতিশোভয়ন্ ॥১৬। 
তেন তন্ত রথো৷ ভাতি ময়ুরেণ মহাত্মন]। 

যথ। স্বন্ধন্য রাজেন্দ্র! ময়ুরেণ বিরাজতা ॥১৭॥ 
মদ্ররাজস্ত শল্যস্ ধূজাগ্রেহমিশিখামিব । 

সৌবর্ণীং সমপশ্ঠাম সীতামপ্রতিমীং শুভাম্ ॥১৮। 
সা মীতা ভ্রাজতে তন্ত রথমাস্থায় মারিষ ! | 

সর্ববীজবিরূঢেব যথা সীতা! শরিয়া! রৃতা। ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। শ্বাজতে শোভতে শ্ম। হ্রিপুরারেঃ শিবস্ ॥১৫। 

ময়ূর ইতি। কাঞ্চনস্যায়মিতি-কাঞ্চনঃ। ব্য।হরিষ্যুন্ বিপক্ষ!ণাং ভয় বদিত্যন্ ॥১৬। 

তেনেতি। স্বন্দস্ কাণ্তিকেয়ন্য রথ: ॥১৭। 

মদদেতি। সীতাং লাঙ্গলপদ্ধতিং ভূরেখাম্, “শীত লাঙ্গলপদ্ধতিঠ” ইত্যমরঃ ॥১৮। 

সেতি। সধাণি বীজানি বিরূঢ়ানি অঙ্গুরিতানি যণ্তাৎ সা, সীতা লাঙ্গলকুতভূরেণ| ॥১১। 

রাজ ! মহাদেবের রথখান। যেমন শ্রেষ্ট বৃষচিহ্নদবারা শেভ| পাইয়। থাকে, 

সেইরূপ কৃপাচার্য্যের রথখানাও সেই শ্রেষ্ঠ বুষদ্বারা৷ শোভা পাইতেছিল ॥১৫। 

্বর্ণথচিত ও মণি-রত্বযুক্ত বৃষসেনের ধ্বজের উপরে একটা ময়ুরচিহ্ন ছিল: 
সেট! সৈন্যের সন্মুখভাগের গুরুতর শে।ভ। জন্মাইতে থাকিয়া বিপক্ষদিগকে 
ভয়ের কথা বলিবে বলিয়াই যেন সেস্থানে অবস্থান করিতেছিল ॥১৬॥ 

রাঁজশ্রেষ্ঠ ! কান্তিকের রথখান! যেমন শোভমান মযুরদ্বারা শোভা পায়, 

সেইরূপ বৃষসেনের রথখানাও সেই উত্তম ময়ুরচিহ্দ্বারা শোভা পাইতে- 
ছিল ॥১৭॥ 

মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজের উপরে অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জল, ব্বর্ণময়, অতুলনীয় 

ও শুভলক্ষণযুক্ত একটা সীত! (লাঙ্গলকৃত ভূরেখা) দেখিয়াছিলাম ॥১৮। 

মাননীয় রাজা! সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইলে শোভাযুক্ত লাঙ্গলকৃত 
ভূরেখা যেমন প্রকাশ পায়, সেইরীপ সেই স্ুবর্ণময়ী সীতাও শল্যের রথে 
থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছিল ॥১৯॥ 

..0০)িপুরগরথো যাবা নি। (১৯--মুরেণ মহাত্মনঃ...বানি। (১৯) 
গ্রতিপস্টাম-"'বা নি। 
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বরাহঃ দিন্ধুরাজন্ত রাজতোহভিবিরাজতে । 

ধূজাগ্রে লোহিতার্কাভো৷ হেমজালপরিস্কতঃ ॥২৩| 
শুণুতে কেতুনা তেন রাজতেন জয়দ্রথঃ | 
যথা দেবাস্থরে যুদ্ধে পুরা পুষা ম্ম শোভতে ॥২১। 
সৌমদভেঃ পুনর্পো যজ্ঞশীলম্ত ধীমতঃ | 
ধূজঃ সূর্য ইবাভাতি সোমশ্চান্র প্রদৃশ্ঠতে ॥২২॥ 
স যৃপঃ কাঞ্চনে! রাজন! সৌমদভেবিরাজতে। 
রাজসুয়ে মখশ্রেষ্ঠে যথা যুপঃ সমুচ্ছি তঃ ॥২৩| 
শলহ্য তু মহারাজ ! রাঁজতে। দছ্বিরদে। মহান্। 

কেতুঃ কাঞ্চনচিত্রা্গৈর্ময়ুরৈরপশোভিতঃ ॥২৪। 
স কেতুঃ শোভয়ন্ সৈন্যং তাবকং ভরতর্ধভ !। 
যথা শ্বেতো মহানাগো দেবরাজচমূং তথা ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
বরাহ ইতি। লোহিতার্বাভো নবোদিতন্থ্য/তুলারক্রবর্র, হ্মজালেন পরিষ্কৃতঃ 

শেভ ॥২০॥ 

শুশ্ভভ ইতি। কেতুন! ধ্বজেন, রাজতেন রজতময়েন। পুণ। সথধ্য; ॥২১। 
মৌমেতি। সৌমদত্রভরিএবসঃ। যুপে। যুপচিহ্িতঃ। সোমশ্চগ্রচিনুম্ ॥২২। 
সইতি। কাঞ্চনন্তায়মিতি কাঞ্চন: স্বর্ণময়ঃ | মখতেষ্ঠে যব্জপ্রধানে ॥২৩। 
খলস্তেতি। রাজতো রৌপ্যময়:, দ্বিরদে! হত্তী তধাকারচিহ্যযুক্ত ইত্যর্থ; ॥২৪। 

_ শোভমান সি্কুরাজ জয়দ্রথের ধবজের উপরে নবোদিত সুর্যের স্থায় রক্ত- 
বর্ণ এবং স্বর্জালে পরিশে।ভিত একট! বরাহ শোভা পাইতেছিল ॥২০॥ 

পূর্বকালে দেবান্রযুদ্ধে সূর্য্য যেমন শোভা পাইতেন, সেইরূপ সেই 
বৌপ্যখচিত ধ্বজদ্বারা জয়দ্রথ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২১। 

যঙ্জান্ুষ্ঠানপরায়ণ ও বুদ্ধিমান্ ভূরিশ্রবার যুপচিহ্ছিত ধবজট| আবার নুর্য্যের 
হায় প্রকাশ পাইতে থাকিল; তাহাতে চন্দ্রচিহ্ুও দেখা যাইতে লাগিল ॥২২॥ 

রাজ|! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজন্য়ে উত্তোলিত ধ্বজের ন্যায় ভূরিশ্রবার সেই 
ষর্ণময় ধ্বজটা বিশেষ শোভা পাইতে লাগিল ॥২৩। 

মহারাজ! শলের ধ্ঝজের উপরে একটা রৌপ্যময় বিশ।ল হস্তীর চিহ্ন 

ছিল; সেটা আবার নুবর্ণবিচিত্রাঙ্গ কতকগুলি নয়ুরচিহ্ুদ্ধারা শেিত 
ছিল ॥২৪॥ 

৮ শিট শি 

(২৫) স কে শোভগ্ামাস দৈশ্তং তে ভরতর্ষভ!. -বা নি। 



৭৯০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

নাগে। মণিমযো রাজ্ঞো ধূজঃ কাঞ্চনসংৃতঃ। 

কিস্কিণীশতসংহ।দে রা 'জংশ্চিতে। | রথেভমে ॥২৬| 

ব্ভ্রাজত ভূশং রাজন! পুত্রস্তব বিশাংপতে ! | 

ধুজেন মহতা সংখ্যে কুরূণাম্বযভত্তদ1 ॥২৭॥ 

নবৈতে তব বাহিন্যামুচ্ছিতাঃ পরমধূজাঃ | 
ব্যদীপয়ংস্তে পৃতন।ং ুগান্তাদিত্যসমগিভাঃ ॥২৮॥ 

দশমস্তজ্ঞনস্যাসীদেক এব মহাকপিঃ। 

অধীপ্যতীজ্ভনো যেন হিমবানিব বহ্ছিন। ॥২৯॥ 

ততশ্চিত্রাণি শুভ্রাণি স্থমহান্তি মহারথাঃ। 

কান্মুকা ণ্যাদছুস্ত,পমর্জনার্ধে পরন্তপাঃ ॥৩০| 
ভারতকৌমুদী 

সইতি। শোভরক্স।মীদিতি শেষঃ। মহানাগঃ অনন্তে! নাম ॥২৫। 

নাগ ইতি । নাগ: সপচিহ্যুক্তঃ, রাজ্ঞে। ছুষ্যোধনস্ত ॥২৪। 

ব্ভ্রাজতেতি। বান্রাঞ্জত বিশেষেবাদীপ্যত | পুজোে। দুষ্যোধন্ত ॥২৭। 

নবেতি। উচ্ছি তা উত্তোলিতাঃ | বাদীপর়ন্ অশেওয়ন্, পৃতনাং সেনাম্ ॥২৮। 

দশুম ইতি । মহান্ কপিঘন্র স তাদূ শো ধ্বজঃ ॥২৯। 
ভারতভাবদীপঃ 

ধ্জানিতি। রূপ আকার; ॥১---৯॥ ধ্বজাগ্রং ধ্বজনুখামূ্ ॥১০] কাঞ্চনং কাধধচনমণন্ 

॥১১_-১৯॥ আোহিভার্কাভোঙপরঞ্ঞন্কটিক বর্ণ ॥২১--২৮॥  হিম্বাশিব বঞ্িনেতি তি 

কিল পরাঁশরেণ বহ্িঃ সংস্থাণিতঃ ॥২৯-৩৮| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদধীপে নবতিতমো হ্যায়: ॥৯০| 

তরতগশ্রেষ্ঠ ! শ্বেতবর্ণ অনন্তনাগ যেমন দেবসৈন্যের শোভা জন্ম ইতেন, 

তেমন সেই ধ্বজটা আপনার সৈন্তের শে।ভ! জন্মাইতে লাগিল ॥২৫॥ 

রাজা! ছূর্যযইধনের উত্তম রথে নাগচিহিত, মণিময় ও বর্ণবেষ্টিত একট। 

ধ্বজ ছিল; তাহাতে শত শত কিন্কিণী বাজিতেছিল ॥২৬॥ 

নরনাঁথ রাজা! আপনার পুত্র কৌরবশ্রেষ্ঠ ছুর্যেধন তখন সেই বিশাল 

ধ্বজদ্বারা রণস্থলে বিশেষ শোভা পাইতে ল।গিলেন ॥২৭। 

মহারাজ! আপনার সৈন্যমধ্যে উত্তোলিত প্রলয়কালের সুর্যের স্তায় 

উজ্জল এই নয়টা উত্তম ধ্বজ আপনার সৈশ্যের শোভা জন্মাইতে লাগিল ॥২৮। 

হিমালয় যেমন অগ্রিদ্ধার। শোভ। পায়, তেমন যে ধ্বজদ্বার। অজ্ঞুন শোত। 

পাইতেছিলেন, সেই দশম একমাত্র মহাকপিধবজই অজ্জবনের ছিল ॥২৯॥ 

রা (২৬). 'ধবজ: কনকসংকৃ ংবৃত:.. না নি। 



পর্ণ নবতিতমোহ্ধ্যায়? | ৭৯১ 

তখৈব ধনুরায়চ্ছৎ পার্থ; শক্রবিনাশনমূ। 

গাভীবং দিব্যকর্্মা তদ্রাজন্! দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৩১| 
তবাঁপরাধাদ্ধি নৃপা নিহত! বহবে! যুধি। 

নানাদিগৃভ্যঃ সমাহৃতাঃ সহয়াঃ সরথদিপাঁঃ ॥৩২॥ 

তেষামাঁমীদ্যতিক্ষেপো গর্জতামিতরেতরম্। 

ছুর্যোধনমুখান।ঞচ পাঁগুনাস্ষতম্ত চ ॥৩৩| 

তত্র/ভূতং পরং চক্রে কৌন্তেযঃ কৃষ্ণদারথিঃ | 
যদেকো। বহুতিঃ সার্ধ: সমাগচ্ছদভীতবৎ ॥৩৪॥ 

অশোভত মহাঁবাহর্গাপ্ীবং বিক্ষিপন্ ধনু? | 

জিগীযুস্তান্ নরব্যাপ্রান্ জিঘাংস্থশ্চ জয়দ্রথম্ ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

ভত ইতি । মহারথাঃ কর্ণাদয়ঃ । অজ্জুনশ্ অর্থে নিবারথায় ॥৩০| 

তখেতি। আরচ্ছং আকর্ষণেন প্রাসাররৎ। দিব্যকর্্মা অলৌকিককর্খ। 0৩১ 

তবেতি। অপরাধাং দাতানুমোদনাধিদোযাখ। অন্যথেদৃগনর্থে! ন স্তারিতি ভাবঃ ॥৩২ 

তেধাগিতি। ব্যতিক্ষেপ: পরস্পরসংঘর্ষ:। পাগুনামমতন্ত পাগুবতেষ্টস্যাঙ্জনন্ত ॥৩৩। 

ততহ্রতি। সমাগচ্ছৎ সমরস্থলে সম্মিলিতোইভবহ ॥৩৪॥ 

বা মহাবাহুরঞ্ছুনঃ, বিক্ষিপন্ অবিরতমাকর্ষন্ ॥৩৫। 
শা শি ৭ পিপপশাশা পিস 

তদনন্তর শক্রসন্তাপকারী কর্ণ প্রভৃতি মারথের৷ অর্জনকে নিবারণ করিবার 

জন্যা সন্বর বিচিত্র, শুভ্রবর্ণ ও বিশ[ল ধনু সকল গ্রহণ করিলেন ॥৩০। 

রাজা! আপনার কুমন্ত্রণ।র ফলে সেইরূপই অলৌকিককা্য্যকারী অজ্ঞুনও 

শক্রনাশক সেই গাণ্ডীবধনু বিস্তৃত করিলেন ॥৩১॥ 

আপনার অপরাধেই নানাধিক্ হইতে আহুত বহুতর রাজা হস্তী, অশ্ব ও 

রথের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৩২॥ 
সে যাহা হউক, ক্রমে পরস্পর গর্জনকারী ছুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবযোদ্ধগণ 

এবং পাণগুবশ্রেষ্ঠ অর্জনের পরস্পর সংঘর্ষ হইতে লাগিল ॥৩৩। 

তখন কৃষ্ণসারথি অর্জুন গুরুতর অদ্ভুত কাধ্য করিতে লাগিলেন যে হেত 

তিনি একাকী বহুতর যোদ্ধার সহিত নির্ভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন ॥৩৪। 

ক্রমে মহাঁবাহু অর্জুন সেই নরশ্রেষ্টগণকে জয় এবং জয়দ্রথকে বধ করিবার 
পল শষ 

্ শশী পি শি শা শী শি সপ স্পট আপ পি | শেন  শীশিপিশসি | পপ জা? 

রিনি বা নি। (ড) বাপরাধাপ্রাজান:. 'বাণি। (৩৫): 

শরব্যাস্ঃ...বা নি। 



৭৯২, মহাভারতে 

তত্রার্জুনো মহারাজ! শরৈমুক্তৈঃ সহত্রশঃ | 

অদৃশ্য নকরোদৃযোধাংস্তাবকান্ শক্রতাঁপনঃ ॥৩৬। 

ততস্তেপি নরব্যাপ্রাঃ পার্থং সর্ধবে মহারথাঁঃ | 

অদৃশ্যং সমরে চক্ুঃ সায়কৌঘৈঃ সমস্ততঃ ॥৩৭। 
বুতে নরসিংহৈস্তৈঃ কুরূণামষতেহর্জনে | 

মহানাঁসীৎ সমুদ্ধতন্তস্ত সৈন্তস্ত নিস্বনঃ ॥৩৮। 

ইতি শ্রীমহ।(ভারতে শতপাহ জবাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

জয়ুদ্রথবধে ধূজবর্ণনে নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 

তত্রেতি। ঘযোষান্ কণাদীন্ ॥৩। 

তত ইতি ।% তে কর্ণাদয়ঃ। সমন্থতঃ সর্বাভ্য এব দিগৃভ্যঃ ॥৩৭| 

সংবুত ইতি। সংবুতে আবুতে। সমুদ্ধত উৎপন্ন: শিশ্বন: কোলাহল: !৩৮। 

ইতি মহামহোপাব্যায়-ভারতাচাধ্-প্রীহরিদীসপদিদধা ্তবাগীশভট্টাচারধ্যবিরচিতায়াং মহা ভাবত 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জরদ্রথবধে নবতিতমোহধ্যায়; ॥০। 

7778) 

ইচ্ছ। করিয়া অনবরত রি আকর্ষণ করিতে থাকিয়া শোভ। পাইতে 

লাগিলেন ॥৩৫॥ 

মহারাজ! তখন শক্রতাপন অজ্ঞুন সহস্র সহম্র বাণ নিক্ষেপ করিয়! 

আপনার পক্ষের যোদ্ধাদিগকে অদৃশ্য করিয়া! ফেলিলেন ॥৩৬। 

তদনস্তর নরশ্রেষ্ঠ সেই মহারথেরা সকলেও সকল দিক্ হইতে বাণসমৃহ- 

দ্বারা অর্জনকে অদৃশ্য করিলেন ॥৩৭॥ 

সেই নরশ্রেষ্ঠের! কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে আৰৃত করিলে, সেই সৈম্যগণের মধো 

বিশাল কোলাহল উখ্িত হইল" ॥৩৮॥ 

এ শশী পাটি শি পিপি সপপপ্পিপশাল পপি পপপীাপপিশীলিস সপ শলাীসাপীশ্পী ৮ পাপা পিসি তত তি প পাপীশপাশীী শট তশিশি মি 

(৩৬)-.অদৃশ্যাংস্তাবকান্ যোধান্ প্রচক্রে শক্রতাপন:_বা নি। * :.ভ্াধিকশত 

তমোহ্ধ্যায়ঃ বঙ্গ বর্দ, **পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ বা রা নি। 



একনবতিতমোহ্ধ্যাঁয়ঃ। 
9 ৪ 

ধূতরাষট্র উবাচ। 
অর্জনে সৈন্ধবং প্রাপ্তে ভারদ্বাজেন সংবৃতাঃ | 

পাঞ্চালা; কুরুভিঃ সার্ধং কিমকুর্বত সপ্তীয় ! ॥১॥ 

সঞ্জয় উবাচ। 

অপর।হে মহারাজ ! সংগ্রামে লোমহর্ষণে। 

পাঞ্চালানাং কুরণাঞ্চ দ্রোণদুযুতমভূরদ] ॥২॥ 

পাঞ্চালা বিজিঘাংসন্তে। দ্রোণং সংহৃষ্টচেতপয | 
অভ্যমুঞ্ন্ত গর্জন্তঃ শরবর্ষাণি মারিষ ! ॥৩। 

ততঃ স্ৃতুমুলন্তেষাঁং সংগ্রামোহবর্ততান্ভুতঃ | 

পাঞ্চালানাং কুরণাঞ্চ ঘোরো দেবাস্থরোপমঃ ॥৪॥ 

সর্ষে দ্রোণরথং প্রাপ্য পাঞ্চালাঃ পাগুবৈঃ সহ। 
তদনীকং বিভিৎসন্তে। মহাস্ত্রাণি ব্যদর্শয়ন্ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

অজ্দ্বন ইতি | সৈদ্মবং জযুদ্রথম্, ভারদ্বাজেন দোখেন, সংবৃতা; শরৈরাবৃতাঃ ॥১। 

অপরাক্ক ইতি। দ্রোণ এব দৃতং দ্োণদ্যুতৎ তদ্গ্রহণে তীব্রেচ্ছেতার্থঃ ॥২। 
পাঞ্চালা ইতি । বিজিঘাংসন্টে! বিহন্মিচ্ছস্থুঃ | হেমারিষ! আধ্য! ॥৩ 

তত ইতি। দেবান্থরোপমো দেবা স্থরযুদ্ধতুলাঃ 89 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_“সপ্তীয়! অজ্ন জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হইলে, 

পাঞ্চালেরা দ্রোণের বাণে আবৃত হইয়া কৌরবদের সহিত কি করিল ? ॥১। 

সঞ্জয় বলিলেন__“মহারাজ ! সেই অপরাহৃকালে লোমহর্বণ যুদ্ধে পাঞ্চাল- 
গণ ও কৌরবগণের দ্রোণই দ্যুতম্বরূপ হইলেন ॥২॥ 

মাননীয় রাজা! পাঞ্চালের! হষ্টচিন্ত হইয়া গর্জন করিতে থাকিয়া 
দ্রোণকে বধ করিবার ইচ্ছ। করিয়া বাঁণবর্ষণ করিতে লাগিল ॥৩॥ 

তাহার পর সেই পাঞ্চালগণ ও কৌরবগণের অতিতুমুল, অদ্ভ,ত ও 
দেবান্ুরযুদ্ধের তুল্য ভয়ঙ্কর ঘুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥8॥ 

(৩) পাঞ্চাল! হি জিঘাংসন্তঃ...পি বানি। (9) ততন্ত তুমূলক্েযোম্..বা নি। 
১০৪ 



৭১৪ মহাভারতে | দোণ-- 

* দ্রোণস্ত রথপর্য্যস্তং রথিনে! রথমাস্থিতাঁঃ। 

কম্পয়ন্তোহভ্যবর্ষন্ত বেগমাস্থায় মধ্যমম্ ॥৬| 

তমভ্যয়াদ্বৃহৎক্ষত্রঃ কৈকেয়ানাঁং মহারথঃ | 

প্রবপন্ নিশিতান্ বাঁণান্ মহেন্দ্রাশনিসন্িভাঁন্ ॥৭। 

তন্ত প্রত্যুদ্ঘযো শীগ্রং ক্ষেমধুরভিরমহা যশাঃ। 
বিমুঞ্চন নিশিতান্ বাণান্ শতশো হথ সহঅশঃ ॥৮॥ 

ধুউকেতৃশ্চ চেদীনাস্বযভোহতিবলোচিতঃ | 

ত্বরিতোহভ্যদ্রবদ্দ্রোণং মহেন্দ্র ইব শহ্বরম্ ॥৯| 

তমাপতন্তং সহসা! ব্যাঁদিতা স্তমিবান্তকম্ । 

বীরধন্বা৷ মহেঘাসম্তবরমাণ? মমভ্যয়াৎ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
সর্ব হতি। তদনীকং ঘোণসৈন্যম্, বিভিতসন্ো। ভে 
দ্রোণস্তেতি। আস্থিতা আরূঢাঃ। কম্পয়স্থে! ভূবম্, অভাবর্দন্থ অন্দাণি ॥৬| 

তমিতি। প্রবপন্ বীজবপনবৎ নিবিডং নিক্ষিপন্ ॥৭। 

তমিতি। ক্ষেমধৃত্ির্নাম কৌরবপক্ষীর:॥৮| 
ধৃষ্টেতি। অভিবলেন উদিত উদ্ধত: ৷ শশ্বরং নাম অস্থরম্ ॥৯ 

তমিতি। বাাদিতাশ্তং প্রকটিতবদনম্ ॥১০॥ 

রি” 

25৪০ ॥৫| 

পাগুবগণের সহিত পাঞ্চলের। সকলে দ্রেণের রথের নিকটে উপস্থিত 

হইয়া তাহার সৈন্য ভেদ করিবার ইচ্ছা করিয়া মহান্ত্র সকল দেখাইতে 
লাগিল ॥৫॥ 

রথারোহী রথীরা মধাম বেগ অবলম্বন করিয়। দ্রোণের রথপর্ধ্যন্ত রণস্থল 

কীপাইতে থাকিয়া অস্ত্রব্ণ করিতে থাকিলেন ॥৬॥ 

কৈকেয়গণের মধ্যে মহারথ বৃহৎক্ষত্র ইন্জরের বজের তুল্য স্থুধার বাণ সকল 

নিরস্তরভাবে নিক্ষেপ করিতে থাকিয়। দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥ 

তখন মহ[ষশ। ক্ষেমধূত্তি শত শত ও সহস্র সহত্র স্থুধার বাণ নিক্ষেপ 

করিতে করিতে তাহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥৮| 

পৃর্বকালে ইন্দ্র যেমন শন্বরান্থরের প্রতি ধাবিত হইয়।ছিলেন, তেমন 
চেদিশ্রেষ্ঠ ও অত্যন্তবলমন্ত ধুষ্টকেতু দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৯॥ 

(৬)""'কম্পয়স্তোহভ্যবর্তন্ত''.পি বা নি। (৮) সং ্রতািয়াসীম্...পি, তন্থ 

প্রত্যুদিয়াচ্ছীত্রমূ...বঙ্গ বদ্ধ। (৯).."মহেন্ত্রমিব শঙ্বর:__নি। 



পর্বাণি একনব তিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৯৫ 

যুধিষ্ঠিরং মহাঁরাঁজং জিগীষুং সমবস্থিতমূ । 
সহানীকং ততো দ্রোণো হ্যবারয়ত বীর্ধ্যবান্ ॥১১। 

নকুলং কুশলং যুদ্ধে পরা ক্রান্তং পরান্রমী। 

অভ্যগচ্ছৎ সমায়ান্তং বিকর্ণস্ৎসৃতঃ প্রভো ! ॥১২| 

সহদেবং তথায়ান্তং ছুন্মুখিঃ শক্রতাপনঃ। 
শরৈরনেকপাহজ্রৈঃ সমবাকিরদাশুগৈঃ ॥১৩| 

সাত্যকিস্ত নরব্যাঘ্বং ব্যাত্রদততস্বারযৎ। 

শরৈঃ স্ৃনিশিতৈস্তীক্ষেঃ কম্পয়ন্ বৈ মুহুমুদঃ ॥১৪॥ 

দ্রৌপদেয়ান্ নরব্যাপ্রান্ যু্চতঃ সায়কোভমান্। 
রবে! রখিনাং শ্রেষ্ঠঃ সৌমদত্তিরবাঁরয়ৎ ॥১৫। 

ভারতকৌমুদী 
মুীতি। জিশীধুং জেতৃমিচ্ছম। অনীকেন সৈম্তেন সহেতি মহানীকস্তুম্ ॥১১। 

নন্লমিতি | বুশলত দক্ষমূ ॥১২। 

সভেতি। ছুক্মুে। ধার্তবাষ্: | আশ্ুগৈক্র তিগমিভিঃ ॥১৩| 
সত্যকিমিতি। কম্পয়ন্ সাত্যকিমেব ॥১৪। 

দৌপেতি। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্। মৌমদত্তিভূরিঅবোভিন্নঃ মোমদব্রপুত্রঃ ॥১৫॥ 

বিবুতবদন যমের ন্যায় তিনি বেগে আসিতে ল[(গিলে, মহা ধনুদ্ধর বীরধন্বা 

সধ্র ঠাহার দিকে গমন করিলেন ॥১০। 

ওদিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়াভিলাধী হইয়া সৈম্যগণের সহিত অবস্থান 
করিতে লাগিলে, বলবান্ দ্রেণ তাহাকে বারণ করিতে থ।কিলেন ॥১১। 

রাজা! যুদ্ধে নিপুণ ও পরাক্রমশালী নকুল আসিতে থ|কিলে, পরাক্রম- 

সম্পন্। আপনার পুত্র বিকর্ণ তাহার দ্রিকে গমন করিলেন ॥১১। 

সহ্দেব আগমন করিতে থকিলে, শঞ্রতাপন ছুম্মুখ দ্রুতগামী অনেকসহত্র 
বণদ্ধরা তীহ।কে আবুত করিলেন ॥১৩॥ 

ব্যান্রদন্ত সুনিশিত তীক্ষ বণসমূহদ্বারা অনবরত বিচলিত করিতে থাঁকিয়। 

ম'ঠ্যকিকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥ 
নরশ্রেষ্ঠ ড্রৌপদীর পুত্রের! উত্তম উত্তম বাঁণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন 

রথিশ্রেষ্ঠ সৌমদততি ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাদিগকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥১৫। 

(১২).বিকর্ণন্তে স্বতঃ প্রভো !_বা নি। (১৩)-বিকর্ণ। শন্্রকর্ষণঃ' বা নি । (১৫)-" 

“রন্ধান্ রথিনঃ আেষ্টান্...বা নি। 



৭৯৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তীঁমসেনং তথা ক্রুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহুমূ। 
প্রত্যবারয়দা ়ান্তমার্্যশৃঙ্গির্মহারথঃ ॥১৬। 
তয়োঃ সবার নররাক্ষলয়ো্ধে। 
বাদৃগেব পুর! বৃভং র।মরাবণয়োনূ্প ! ॥১৭। 
ততো | মুধিভিরো ৫ দ্রোণং নবত্যা! নতপর্বণাম্। 
আজগ্রে ভরততরেষ্ঠঃ সর্ধবমন্মন্্ ভারত ! ॥১৮| 
তং ভ্রোণঃ পঞ্চবিংশত্য। নিজঘান স্তনান্তরে | 
রোধিতো ভরতত্রেষ্ঠ ! কৌন্তেয়েন যশস্থিনা ॥১৯। 
ভয় এব তু বিংশত্যা সায়কান।ং সমাচিনোৎ। 
সাশ্বসৃতপ্বজং দ্রোণঃ পশ্যতাং সর্বধন্ধিনাম্ ॥২০॥ 
তাঁন্ শরান্ দ্রোণমুক্ভাংস্ত শরবর্ষেণ পাগুবঃ। 

অবারয়ত ধর্মাক্মা দর্শয়ন্ প।ণিলাঘবমূ ॥২১। 

ভ।রতকৌমুদী 
তীমেতি। ভয়াবহ শব্রণাং ভ়জনকম্। আবধ্যশৃর্দিরলঘষঃ ॥১৬। 
তয়োরিতি ৷ মুধে রণস্থলে ৷ বৃত্তং ভূতম্ ॥১৭| 

তত ইতি। নতপর্বণামীযদ্বক্রোপাসন্থান।ং বাণানাম্ ॥১৮। 

তমিতি । রোধিতঃ প্রাগ্তক্তেনাঘাতেন রোষং প্রাপিতঃ) কৌছ্ছেয়েন যুধিষ্ঠিরেণ ॥১৪। 

ভূয় ইতি। সমাচিনোহ ব্যাপ্পো। সাশখজুতধ্বজং যুধিষ্টিরম্ ২০ 

ভীষণমৃত্তি ও ভয়জনক ভীমসেন ত্ুদ্ধ হইয়া আমিতে লাগিলে, মহারথ 
অলম্বুষ তাহাকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥১৬। 

রাজ! ! পূর্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন নর ও 
রাক্ষসের (ভীম ও অলম্ুষের) সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১৭। 

ভরতনন্দন! তাহার পর ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নব্বইটা নতপরর্ব বাণদার! 
দ্রোণের সমস্ত মন্স্থানে আঘাত করিলেন ॥১৮। 

তরতশ্রেষ্ঠ! যশম্বী যুধিষ্ঠির সেইভাবে ক্রোধ উৎপাদন করিলে, দ্রোণ 
পঁচিশট! বাণছ।র! তাহার বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন ॥১৯॥ 

দ্রোণ পুনরায় কুড়িট| বাণদ্বারা সমস্ত ধনুর্ধরের সমক্ষে অশ্ব, সারথি ও 
ধবজের সহিত ুধিষ্টিরকে ব্যাপ্ত করিলেন ॥২০| ৃ 

(১৯). 'ভীমরূপো 1 ভমানকঃ.' বা নি,*"*আশ্যশৃঙ্গির্মহাবলঃ _নি। (২০) অপৃশ্টং সমরে 

চক্রে রাজানং সায়কোত্তমৈঃ। সাশ্ব -নি। 



রি একনবতিতমোহধ্যায়ঠ। ৭৯৫ 

ততো দ্রোণো ভূশং ত্রুদ্ধো ধঙ্মরাঁজস্য সংঘুগে | 

চিচ্ছেদ সহম! ধন্ধী ধনুস্তশ্ত মহাজ্মনঃ ॥২২। 

অথৈনং ছিন্নধন্বানং ত্বরমাণো মহাঁরথঃ | 

শরৈরনেকসাহত্রৈঃ পুরয়া মাস সর্ববত? ॥২৩| 
আদৃশ্যং বীক্ষ্য রাজানং ভারদ্াজস্য মায়কৈঃ 
সর্ববভূতান্যমন্যন্ত হতমেব যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪| 
কেচিচ্চৈনমমন্যান্ত তথ! বৈ বিমুখীকৃতম্ | 

হৃতো রাজেতি রাজেন্দ্র! ব্রাঙ্গণেন বশন্দিনা ॥২৫॥ 

স কৃচ্ছং পরমং প্রাপ্ডো ধশ্মরাজো যুধিষ্ঠির | 
ত্যক্ত। তৎ কাম্মকিং ছিন্নং ভারদ্বাজেন সংযুগে। 
আদদেহন্দ্বনুিব্যং ভারসাধনমু্মম্ ॥২৬। 

ভারতকৌমুদী 
[নিতি। পাবো সুরিষ্টির:। পাণিলাঘবং হস্তয়োদ্র তাত্ক্ষেপযোগ্যতাম্ ॥২১। 

তত ইতি। বনী ধন্টম্মান্ প্রশপ্তদগ্নদ্ধির ইতি যাবৎ ॥২২। 

অথেতি | মহারথে! দ্রোণঃ । পুরয়ামাম আচ্ছাদয়া মাস, পরত্রাদৃশ্ঠমিত্যভিধানাহ ॥২৩ 
অরশ্রমিতি। সবভূতানি তত্রত্যাঃ সর্বে লোকাঃ ॥২৪। 

কেচিদিতি। এনং ঘুি্িরম | হৃতো রাজেতি তখৈব দ্রোণপ্রতিজ্ঞানাৎ ॥২৫। 

মইছি। দিব্যমপৌকিকম্, ভারসাধনং দুঢ়াকধণসহম্। যট্পাদোহয়ং ক্লোকঃ।২৭| 

ন্ নি খে 

ধশ্মাস্থা যুধিষ্টির লঘুহস্ততা দেখাইতে থাকিয়া বাণবর্ষণদ্।রা দ্রোণনিক্ষিপ্ত 
-ম্ বাণ সকল নিবারণ করিলেন ॥২১॥ 

তাহার পর প্রশস্ত ধনুর্ধর দ্রোণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়। যুন্ধে তৎক্ষণাৎ সেই 
নহাম্ম। ধঙ্মরাজের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥২১॥ 

তদনন্তর মহারথ দ্রোণ ত্বরান্বিত হইয়া অনেক সহশ্র শরদ্বারা সকল 
দিকেই ছিন্নধন্ব! যুধিষ্টিরকে আবৃত করিলেন ॥২৩। 

দ্রেণের বাণে যুধিষ্টিরকে অদৃশ্য দেখিয়। তত্রত্য লোকেরা সকলে তাহাকে 
নিহত বলিয়াই মনে করিল ॥১৪। 

রাজশ্রেষ্ঠ! আবার কতকগুলি লেক পরাজ্ুখ যুধিষ্টিরের বিষয়ে এইরূপ 
নে করিল যে, যশম্বী দ্রেণ রাজাকে হরণ করিলেন ॥২৫॥ 

২৫). ত্রাঙ্গণেন মহাত্মনা-_-ব| নি। (২৬).--ভাম্বরং বেগবসতরম্--বা, .ভারক্বং 

'গগধন্তরমন নি। 
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ততত্তান্ সাঁকান্ সর্বান্ ড্রোণনুন্নান্ সহত্রশঃ | 

চিচ্ছেদ সমরে বীরস্তদস্ভুতমিবাভবৎ ॥২৭॥ 
ছিত্বা চ তাঁন্ শরান্ রাজ! ক্রোধসংরক্তলোচনঃ 
শক্তিং জগ্রাহ সমরে গিরীণামপি দারণীম্ ॥২৮। 

স্বরণদণ্ডাং মহা'ঘোরা মঞ্টঘণ্টাং ভয়াবহাম্। 
সমূৎক্ষিপ্য চ তীং সৃষ্ট! ননাদ বলবদ্বলী। 
নাদেন সর্বভূতানি ত্রাসয়নিব ভারত ! ॥২৯॥ 

শক্তিং সমুগ্যতাং দৃষ্ট। ধর্মরাঁজেন সংযুগে । 
স্বস্তি দ্রেণাষ মহস। সর্ববভূতান্যথ।ক্রুবন্ ॥৩০। 

মা রাজভুজনিম্মুভা নিম্মুক্তোরগসন্নিভা। 
প্রস্বালয়ন্তী গগনং দিশশ্চ প্রদিশস্তথা । 

দ্রোনান্তিকমনুপ্রাপ্তা দীত্তাস্তা পন্নগী বথ| ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। প্রোণেন গন্তান্ শ্িপ্তান্। ধর্মনিরতন্তাত্বপ্রয়োগদাক্ষ্যমেবাফুতনি। 5 

ভাবঃ ॥২৭।॥ 

ছিত্বেতি। রাজা যুণিষ্টিরঃ ৷ দারয়ত্যনগেতি দারণী তাং করণে যুট্ ॥২৮| 
্বণেতি। বলবৎ সাতিশর্ম্ বলী যুধিষ্টিরঃ | যট্পাদোহয়ং শ্লেকঃ ॥২৭। 
শক্তিশিতি। স্বপ্তি মর্পলং ভবত্ধিতি শেষ; | সর্বভূভানি তত্রত্যাঃ সর্ষে লোকাঃ ॥5০। 

ওদিকে ধর্মরাজ যুধিঠির গুরুতর কষ্ট পাই! দ্রোণচ্ছন্ন সেই ধনু া!গ 

করিয়। অন্য অলৌকিক, সুদৃঢ় ও উত্তম ধনু গ্রহণ করিলেন ॥২৬। 

তৎপরে বীর যুধিষ্ঠির যুদ্ধে দ্রোণনিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণ সমস্ত ছেদন 

করিলেন; তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়! বোধ হইল ॥২৭॥ 

ক্রমে ক্রোধে আরক্তনয়ন যুধিষ্টির দ্রোণের সেই বাণগুলিকে ছেদন 

করিয়া পর্ধবতসমুহেরও বিদারণকারিণী একটা শক্তি গ্রহণ করিলেন ॥২৮| 

ভরতনন্দন ! বলবান্ যুধিষ্ঠির স্বর্ণদণ্ডা, ভীষণমৃত্তি, অষ্টঘণ্টাযুক্তা ও ভয়- 

জনিকা সেই শক্তিটাকে হষ্টচিত্তে নিক্ষেপ করিয়া নাদদ্বারা সমস্ত প্রণীবে 

বিত্রস্ত করতই যেন গুরুতর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ॥২৯॥ 

যুধিষ্টির যুদ্ধে সেই শক্তি উত্তোলন করিয়াছেন দেখিয়া! তত্রত্য লোকের 

তৎক্ষণাৎ বলিয়া। উঠিল যে, 'দ্রে'ণের মঙ্গল হউক? ॥৩০॥ 

২) তান নাকো. নি। বে-.লিরীপামপি ধারী খালি (6: 
..দিশ: সপ্রদিশকুথা-''নি। 
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তামাপতন্তীং সহসা প্রেক্ষ্য দ্রোণো বিশাংপতে ! | 

প্রাহুশ্ন্রে ততে৷ ব্রাহ্গমন্ত্রমন্ত্রবিদাং বর? ॥৩২॥ 
তদন্ত ভম্মপাৎ কৃত্বা তাং শক্তিং ঘোরদর্শনাম্ । 

জগাম স্ন্দনং তুর্ণং পাগুবস্ত ঘশম্ষিনঃ ॥৩৩| 
ততে। যুধিষ্ঠিরো রাজ! দ্রোণান্ত্রং তৎ সমুগ্যতম্। 
অশাতয়ন্মহাপ্রাজ্ঞো ব্রঙ্গান্ত্রেণেব ভারত ! ॥৩৪। 
বিব্যাধ চ রণে ড্রোণং পঞ্চ ভর্নতপর্ববাভিঃ | 

ক্ষুরপ্রেণ স্তৃতীক্ষেন চিচ্ছেদা স্য মহদ্ধনুঃ ॥৩৫। 
তদপান্য ধনুশ্ছিন্নং দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ | 

গদাং চিক্ষেপ সহস। ধর্মপুত্রোয় মারিষ ! ॥৩৬। 

ভারতকৌমুদী 
ত। নিশ্মুক্িস্ত্যক্ত্বক্ য উরগন্তৎসন্নিভা। দীপ্তান্ত! উজ্জলমুখী। ফট্পাদো হয 

পৃ ৩১] 

হদিতি। আপতত্তীম।গচ্ছন্তীম্ ॥৩২। 

দিতি । ভদপ্ুং ব্রাঙ্গমন্ত্, কতৃ। শ্যন্দনং রথম্ ॥৩৩| 

হত ইতি । সমুদ্যতং সমাগতম্। অশাতয়ৎ ন্যবারয়ৎ। মহাগ্রাজে। ব্রঙ্গাস্বজ্ঞানাৎ 8৩৪| 

বিব্যাধেতি। পঞ্চভিবাণৈ: | অন্য দ্রোণস্য ॥৩৫। 

হদিভি। অপান্ত নির্গিপ্য। হে মারিষ! আধ্য! “আধ্যস্থ মারিষ" ইত্যমরঃ॥৩৬। 

যুধিষ্িরের বাহুনিক্ষিপ্তা, মুক্তচন্মা সর্পের তুল্য! সেই শক্তিটা আকাশ, দিক্ 
& বিদিক্ আলোকিত করিয়া উজ্জ্বলমুখী সপীর স্তায় দ্রোণের নিকটে আসিতে 
লাগিল ॥৩১॥ 

নরনাথ! সেই শক্তিট। বেগে আসিতেছে দেখিয়া অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ দ্রোণ 
বঙ্গাস্্ আবিষ্কার করিলেন ॥৩২। 

তখন সেই ত্রন্ষান্ত্র ভীষণাকৃতি সেই শক্তিটাকে তম্ম করিয়া সত্বর যশম্বী 
ধুধিষ্টিরের রথের উপরে যাইয়া পড়িল ॥৩৩। 

উরতনন্দন! তাহার পর মহা প্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির ব্রন্ধান্্দ্ারাই দ্রোণের 
“সই সমাগত ত্রহ্ান্ত্র নিবারণ করিলেন ॥৩৪॥ 

এবং তিনি পাঁচটা নতপর্বব বাণদ্বার! যুদ্ধে দ্রেণকে বিদ্ধ করিলেন, আর 

একট! সতীক্ষ ক্ষরপ্ছারা দ্রোণের বিশাল ধু থে ছেদন ন করিয়া ফেলিলেন |৩৫। 

নি 

1৩৫) বিদ্ধা তঞ্চ রণে দ্রোণম্.. “বা নি 



৮০০ মহাভারতে দ্রে(ণ-- 

তামাপতন্তীং সহসা গদাং দৃষ্ট। যুধিষ্ঠিরঃ 
গদামেবাগ্রহীৎ ক্ুদ্শ্চিক্ষেপ চ পরন্তপঃ ॥৩৭॥ 
তে গদে সহসা মুক্তে স্মাসাগ্ভ পরম্পরমৃ। 
তঘর্ষাৎ পাবকং যুক্ত সমেয়াতাং মহীতলে ॥৩৮। 

ততো দ্রোণো ভূশং ভ্রদ্ধো ধর্মরাঁজস্য মারিষ ! | 
চতুভিনিশিতৈস্তীক্ষৈর্্য়ান্ জন্মে শরোভমৈঃ ॥৩৯॥ 
ধনুশ্চৈকেন বাঁণেক চিচ্ছেদেন্দ্রাযুধোপমমূ। 
কেতৃমেকেন চিচ্ছেদ পাগুবঞ্ধার্দায়ত্রিভিঃ ॥8০॥ 

হতাশ্বাত, রথাভতমবপ্ন,ত্য যুধিষ্ঠির? | 
তস্থা বৃদ্ধতজো রাজা ব্যায়ুধো ভরতর্ধভ ! ॥৪১॥ 

এআর 

ভারতকৌমুদী 
তামিতি। আপতম্তীমাগচ্ছন্তীম্। চিক্ষেপ চ তাং গদাম্ ॥৩৭| 

তে ইতি। মুক্তে নিঙ্গিপ্তে । মুক্ত। আবিষ্কৃতা, সমেয়াতামগচ্ছতাম্ ॥৩৮। 

তত ইতি। হয়ান্ চতুরো ঘোটকান্ ॥৩৭। 

ধ্টরিতি। কেতুং প্বমূ। পাগুবং যুধিষ্টিরমূ, প্রকরণ ॥5৪1 

হতেতি । উর্ধভূজঃ অস্ত্নিবারণার্থম্, ব্যায়ুধে। নিরস্ষবঃ ॥৪১। 

মাননীয় রাজা! তখন ক্ষত্রিয়মর্দন দ্রেণ সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়। 

তৎক্ষণাৎ যুধিষ্টিরের প্রতি একটা গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৬॥ 

সেই গদাট। বেগে আসিতেছে দেখিয়। শক্রসস্ত।পকারী যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়! 
একট গদাই গ্রহণ করিলেন এবং তাহ নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৭॥ 

দ্রেণ ও যুধিষ্টির-নিক্ষিপ্ত সেই গদ! ছুইটা তৎক্ষণাৎ পরস্পর সম্মিলিঃ 
হইয়া সংঘর্ষবশতঃ অগ্নি আবিষ্কার করিয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৮। 

মাননীয় রাজ।! তদনন্তর দ্রোণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিলশাণিত ও 
সুতীক্ষ চারিটা উত্তম বাণদ্বারা যুধিষ্টিরের চারিটা অশ্বকে বিনাশ 
করিলেন ॥৩৯॥ 

এবং তিনি একট! বাণদ্বার| যুধিষ্টিরের ইন্দ্রবনুর তুল্য ধনুখান৷ কাটির। 

ফেলিলেন, অপর একট। বাণদ্বারা তাহার ধ্বজটাকে ছেদন করিলেন, আব 

তিনটা বাণদ্বার। তাহাকে তাড়ন করিলেন ॥৪০॥ 

(৩৭)."চিক্ষেপ চ পরন্তপ!...ব| নি। (3০) চিচ্ছেদৈকেন ভন্লেন ধন্ুশ্টে্ 
ধ্বজোপমম্.."বা নি। 
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বিরথং তং সমালোক্য ব্যায়ুধঞ্চ বিশেষতঃ | 

দ্রোণো ব্যমোহয়চ্ছজন্ সর্বসৈন্য।নি চ প্রভে। ! ॥৪২। 
মুঞ্চমিযুগণা -্তীক্ষাল্ল ঘৃহস্তো দৃঁব্রতঃ। 
অভিদুদ্রাব রাজানং সিংহো ম্বগমিবোন্বণঃ ॥৪৩| 

তমভিদ্রতমালোক্য দ্রোণেনা মিত্রঘয়তিনা। 

হাহেতি মহস। শব্দঃ পাঞুনাং সমজায়ত ॥88। 

হৃতো। রাজ! হৃতে। রাজা ভারদ্বাজেন মারিয ! | 

ত্যাসীভমুলঃ শব্দঃ পারুসৈন্যস্ত সর্বতঃ ॥৪৫। 
ততস্তরিতমারুহ্া সহদেবরথং নৃপঃ | 
অপায়াজ্জবনৈরশ্ৈঃ কুত্তীপুত্রো যুধিষ্ঠির? ॥৪৬| 

ইতি শ্রীমহ(ভারতে শতপাহক্র্যাং সংহিতায়।ং বৈয়ীসিক্যাং দ্রেএপবণি 
জয় দ্রথবধে যুধিষ্ঠিরাপবানে একনবতিতমো ইধ্যায়ঃ ॥০| * 

ভারতকৌমুদী 
বিরথমিতি। বামোহয়ুৎ পনম্মোহনাদ্ গ্রয়োগেণ শব্ন্ শক্রভ তানি ॥৪২॥ 

এঞমিতি। ইযুগণান্ বাণসমূহান্। উন্গবে। যুদ্ধোন ততঃ 18৩। 

তমিতি। অভিদ্তং গ্রহণায দ্রুতং প্রাপ্তম। পাগ্ু,নাং পাগুবসৈন্যানাম্ 89 

জত ইতি । রাজ! যুধিষ্ঠির, ভারদ্বাজেন দোণেন 0৪৫॥ 

তরতশ্রেষ্ঠ ! রথের অশ্বগুলি নিহত হইলে, নিরস্ত্র রাজ যুধিষ্টির সম্থর 

রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়! উদ্ধবাছ হইয়া! দডাইলেন ॥৪১। 

রাজা ! ড্রোণ যুধিষ্টিরকে রথবিহীন, বিশেষতঃ নিরস্ত্র দেখিয়। সম্মোহনাস্তে 
স্মস্ত শক্রসৈন্তকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন ॥৪১। 

পরে লঘুহস্ত, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও যুদ্ধোন্মত্ত দ্রোণ তীক্ষ বাণ সকল নিক্ষেপ 
করিতে থাকিয়।-_সিংহ যেমন হরিণের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ যধিষ্টিরের 

দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৩॥ 

শক্রহস্তা দ্রোণ সত্বর যুধিষ্টিরের দিকে যাইতেছেন দেখিয়! তৎক্ষণাং 

গাণ্তবসৈম্থমধ্যে হাহাঁশব্দ উিত হইল ॥৪৪॥ 

মাননীয় রাজা! “দ্রোণ যুধিষ্টিরকে হরণ করিলেন, দ্রেণ যুধিষ্িরকে হরণ 
করিলেন, এইরূপ তুমুল শব্ধ সকল দিকে পাগুবটসম্যমধ্যে হইতে লাগিল ॥8৫। 

(৪২).. সবসৈন্তানি চাভিভো _ব|নি। (৪8). .হাহেতি জমহান্ শব; : নি । (8৫) 

ট্ামীং কুমহান্ শববং..বা নি। * *-চতুরধিকশততমোহধ্যায়” বঙ্গ বদ্ধ, “"যড়ধিক- 

*ততযোহ্ধ্যায়? বা বরানি। 

১০১ 



দ্বিনবতিতমোশহ্ধ্যাঁয়ত। 
2০. সি: 
০০০ 

সঞ্জয় উবাচ। 

বৃহৎক্ষত্রং তথায়ান্তং কেকেয়ং দৃটবিক্রমম্ | 
ক্ষেমধূতির্মহারাজ ! বিব্যাধোরসি মার্গ গৈঃ ॥১। 
বৃহতক্ষত্রস্ত তং রাজন! নবত্য। নতপর্ণাষ্। 

আজদ্দে ত্ররিতে! বুদ্ধে দ্রোণানীকবিভিৎুসয়। ॥২। 

ক্ষেমধুততিস্ত সংক্ুদ্ধঃ কৈকেয়স্য মহীত্মনঃ 
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন গীতেন নিশিতেন চ ॥৩॥ 

অখৈনং ছিন্নধন্বানং শরেণানতপর্ববণ1 | 
বিব্যাঁধ সমরে তুর্ণং প্রবরং সর্বরধন্ধিনাস্ ॥৪| 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। অপারাঁং রণস্থলাদপাসরৎ, জবনৈর্বেগবন্তি: ॥৪৬| 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ট্টাচারধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত, 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্বোণপর্বণি জয়দ্রথবধে একনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 

775) 

বুহর্দিতি। উরসি বঙ্গসি, মাগণৈর্বাণৈঃ ॥১। 

বৃহদিতি। নতপর্বণাম্ ঈষদক্রোপাস্তানাৎ বাণানাম্ ॥২। 

ক্ষেমেতি | পীতেন প্রাকপীতশন্ররক্তেন তৎ্সজাতীয়েন, নিশিতেন সধারেণ ॥৩| 

তদনস্তর কুস্তীনন্দন রাজা যুধিষ্টির সত্বর যাইয়৷ সহদেবের রথে আরোহণ 

করিয়া! বেগবান্ অশ্বগণের গুণে রণস্থল হইতে অপশ্থত হইলেন? ॥৪৬। 
6৬ ০০১৩ ক এজি 

সপ্তয় বলিলেন--মহারাজ! মহাবিক্রমশালী কেকয়দেশীয় বৃহতক্ষত্র 

আসিতে লাগিলে, ক্ষেমধুত্তি বাণদ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥১॥ 
রাজ! ! তখন বৃহতক্ষত্র ত্বরান্বিত হইয়া দ্রোণসৈম্ত ভেদ করিবাঁর ইচ্জ। 

করিয়া নববইটা বাণদ্বার। ক্ষেমধূর্তিকে আঘাত করিলেন ॥২। 
পরে ক্ষেমধূত্তি অত্যন্তত্ুদ্ধ হইয়া রক্তপায়ী ও স্থুধার একটা ভল্লদ্বার! 

মহাত্মা বৃহক্ষত্রের ধনু ছেদন করিলেন ॥৩॥ 

(১ বৃহংক্ষত্রমথায়ান্তম্...বা নি. (৩)--নিশিতেন হ_বানি। 
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অথান্যদ্ধনুরাদাঁয় বৃহতক্ষত্রো হসন্িব 

ব্যশ্বদৃতরথং চক্রে ক্ষেমধুর্ভিং মহারথম্ ॥৫| 
ততোহপরেণ ভল্লেন গীতেন নিশিতেন চ। 

জহার নৃপতেঃ কায়াচ্ছিরো ভ্বলিতকুণ্ডলম্ ॥৬॥ 
তচ্ছিন্নং সহসা তম্য শিরঃ কুঞ্চিতমুদ্ধজম্ । 

সকিরীটং মহীং প্রাপ্য বভৌ জ্যে।তিরিবাম্বরাঁৎ ॥৭॥ 
তং নিহুত্য রণে হৃক্টো বৃহতক্ষত্রে। মহাবলঃ | 

সহসা হ্যপতৎ সৈন্যং তাবকং পার্থকারণাৎ ॥৮॥ 

ধৃষ্টকেতুমথা য়ান্তং দ্রৌণহেতো; পরাক্রমী | 

বারধন্ব। মহেত্ব(সো বারয়ামাস ভারত ! ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
এথেতি। এনং বৃহত্ত্রম। বিব্যাধ ক্ষেমধুিরিত্যগবৃভিঃ 0৪) 

। বিগত] অস্বঃ সতত মারখিঃ রথন্চ যস্ত তং তাদুশম্ ॥৫॥ 
তত ইতি নৃপতেঃ ক্ষেধুর্তেঃ। জলিতে উজ্জনে কুগলে যন্ত তি ॥%। 

পিতি। কুপ্চিত। বঞ্ধা মুদ্ধজাঃ কেশ। যস্ত তৎ। জ্যোতিগ্রহ্ঃ ॥৭। 
£দভি। পার্থকারণাহ অজ্জুনমাহাধ্যহেতে [2 ॥৮| 

£তি। প্রোণহেতোঃ অজ্ৰনসাহাধ্যাথে গম্নার প্রোখাতিক্রমাথম্ ॥ন| প০% 

এরিক দাও 

[৩ 

তাহর.পর তিনি 'একটা নতপব্ব বাণদ্ারা স্তর ছিন্নকান্মুক সব্বধনুদ্ধর- 

শু বুহৎ্ত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥৪| 

তংপরে বুহতগত্র হাসিতে হাসিতেই যেন অন্ত ধন্ট লইয়। মহ।রথ ক্ষেম- 

বহর অথ, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিলেন ॥৫ 

এবং তদনস্তর তিনি অন্য একটা রক্তপায়ী স্ুধার ভল্পঘর৷ ক্ষেমধূত্তির দেহ 
হইতে উজ্জ্রলকুগুলযুক্ত মস্তক হরণ করিলেন ॥৬॥ 

তৎক্ষণাৎ ক্ষেসধুত্তির সেই কুঞ্চিতকেশ ছিন্ন মন্তকটী কিরীটের সহিত 
৬লে পতিত হইয়া আকাশ হইতে নিপতিত কোন তেজে।ময় গ্রহের ন্যায় 
প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৭॥ 

মহাবল_ বৃহতক্ষত্র যুদ্ধে ক্ষেমধুর্তিকে বধ করিয়া আনন্দিত হইয়া অর্জনের 
সাহায্য করিব।র জন্ত তৎক্ষণাৎ আসিয়া আপনার সৈন্যের উপরে পতিত 
হলেন ॥৮॥ 

(৮)-"সহমাভ্যপতত২...ব। নি। 



৮০৪ মহাভারতে দরোণ- 

তো পরম্পরমাসাগ্য শরদংষ্টৌ তরস্থিনো | 
শরৈরনেকসাহজৈরন্যোন্যমভিজগ্মতুঃ ॥১০| 
তাবুভো৷ নরশার্দ,লৌ যুযুধাতে পরম্পরমৃ। 

মহাবনে তীব্রমদৌ বারণাবিব যৃখপো ॥১১॥ 
গিরিগহ্বরমাসাদ্য শার্দ লাবিব রোষিতৌ। 
যুধুধাতে মহারাজ! পরস্পরবধৈধিণৌ ॥১২। 
তদ্যুদ্ধমাসীত্ত,মূলং প্রেক্ষণীয়ং বিশাংপতে ! | 
সিদ্ধচারণনংঘানাং বিস্ময় ভূতদর্শনম্ ॥১৩। 
বীরধন্বা ততঃ ত্রুদ্ধে। ধৃষ্টকৈতোঃ শরাসনমৃ। 
দ্বিধ। চিচ্ছেদ ভল্লেন প্রহসমিব ভারত ! ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
তাবিতি। শর! দংষ্র! দস্তা ইব যয়োক্টোৌ, তরম্থিনৌ বলবস্তৌ ॥১০। 
তাবিতি। বারণো হস্তিনৌ, যুখপৌ হস্তিসমুইরক্ষকৌ ॥১১। 
গিরীতি। রোধিতৌ পরম্পরপ্রহারাৎ সপ্তাতরোষৌ ॥১২। 

তদিতি। বিগত: ম্ময়োহহস্কারো যম্মাত্ুদিম্ময়মভুতঞ্চ দর্শনং যন্য ত২ ॥১৩। 
বীরেতি। শরান্ অন্যতি ক্ষিপতানেনেতি শরাসনং ধন: 1১9 

ভরতনন্দন ! তাহার পর পরাক্রমশালী ধুষ্টকেতু দ্রেণকে অতিক্রম 

করিবার জন্য আসিতে লাগিলে, মহাধন্তদ্ধর বীরধন্বা তাহাকে বারণ করিতে 

লাগিলেন ॥৯। 

দত্তের ন্যায় বাণধারী ও বলবান্ সেই ছুই বীর পরস্পর প্রাপ্ হয় 

বহুতর বাণদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে থাকিলেন ॥১০। 

মহাবনমধ্যে তীত্রমদশীলী ও হস্তিযুথপতি ছুইটা হস্তীর ন্যায় দেই 

নরশ্রেষ্ঠের ছুই জন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১১। 

মহারাজ ! ক্রুদ্ধ ছুইটা ব্যাত্র যেমন পরস্পরবধার্থী হইয়া পর্ববতগুহ।র 

ভিতরে যুদ্ধ করে, তাহারাও সেইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥১২। 
নরনাথ ! সেই যুদ্ধট! তুমুল ও দর্শনযো গ্যরূপে হইতে লাগিল এবং তাহ' 

দেখিয়া সিদ্ধ-চীরণগণের অহঙ্কার দূরীভূত হইল ও বিস্ময় জঙ্মিল ॥১৩। 
ভরতনন্দন ! তাহার পর বীরধন্বা জরুদ্ধ হইয়! হাসিতে হাসিভেই যেন 

একটা ভল্লদ্বার! ধৃষ্টকেতুর ধনুখানাকে ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১৪ 

(১২). যুধুধাতে মহাবীধেযো পরস্পরজিখাংসয়া--বা নি। 



গরনণি দ্বিনবতিতমো হুধ্যায়ঃ। ৮০৫ 

তদুৎস্থজ্য ধনুশ্ছিন্নং চেদিরাজো! মহাঁরথঃ | 

শর্ভিং জগ্রাহ বিপুলাং রুঝুদণ্ডাময়ম্মযীম্ ॥১৫। 

তান্ত শরিং মহাঁবীর্য্যাং ভূজেনোগ্যম্য ভারত !। 

চিক্ষেপ হল! মতো বীরধন্বরথং প্রতি ॥১৬ 

স তয় বীরঘাতিন্যা শক্ত্যা ত্বভিহতো৷ ভূশম্। 

নিভিন্নহৃদয়ন্ত ং নিপপাত রথান্মহীম্ ॥১৭| 
তন্মিন নিপতিতে শুরে ত্রিগর্তীনাং মহারথে | 

বলং তেইভজ্যত বিভো। ! পাগুবৈশ্চ সমন্ততঃ ॥১৮। 

সহদেবে ততঃ মষ্টিং সায়কান্ দুম্মুখোহক্ষিপৎ। 
ননাদ চ মহানাদং তর্য়ন্ পাণুবং রণে ॥১৯। 

ভারতকৌমুদী 
ভদিতি। উংস্থজ। বিহার । রুক্সাদ গাং স্বর্ণদগাম্, অয়ন্ময়ীং লৌহময়ীম্ ॥১৫। 

হাগিতি। উদ্ধখ্য উত্তোলা। রথং গ্রতি ছেপেণৈব বীরদগ্থানং গতি জেপো জাত ।১৬| 

॥ইতি। নিচিন্নহৃদয়ো বিধীর্ণবক্ষাতত নিপশাত জগান ॥১৭| 

প্িযিতি । বলং সৈন্তম অভজাত সংঘট্যতমক্রিয়ুত ॥১৪। 
জছেতি। ননাদ চকার। পাগুবদ সহদেবং প্রকরশাষ ৪১৭] 

সহারথ বৃষ্টকেত সেই ছিন্ন ধন্ট ত্যাগ করিয়া বিশালা, স্ব্ণদণ্ডা ও লৌহময়ী 
একটা শক্তি গ্রহণ করিলেন ॥১৫॥ 

ভরতনন্দন! যুদ্ধমদমন্ত ধুষ্টকেতু হস্তদার। সেই সুদুট শক্তিট! উত্তোলন 

করিয়া তংক্ষণাৎ তাহ বীরধন্ধার রথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬। 

সেই বীরঘাতিনী শক্তিদ্ধারা গুরুতর আহত ও বিদীর্হৃদয় রর বীরধন্বা 

সঞ্কর রথ হইতে ভূলে নিপতিত হইলেন ॥১৭॥ 

রাজ! বীর ও ত্রিগর্তদেশীয় মহারথ সেই বীরধন্বা নিপতিত হইলে, 

পাণ্ডবেরা সকল দিকেই আপনার সৈন্য বিশ্লিষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১৮| 

মহারাজ ! ১ তাহার পর আপনার পুত্র ছম্মুখ সহদেবের প্রতি যাটটা বাণ 

নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাকে ভৎসন1 করিতে থাকিয়। বিশাল. সিংহনাদ 

করিয়া উঠিলেন ॥১৯॥ 

(১৫) ভেমদপাময়ন্মরীমবানি। (১৬)-দোত্যামারম্া ভারত 1" সহস।--ফ্তঃত" বা 

'ন। (১৭) তয়া.তু বীরঘাতিন্তা-ব। নি। (১৮)-ভ্রগঞ্ভানাং মহারথে"; পাগুবেয়ৈঃ 

সমস্ত বা শি। 



৮০৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

মাজ্রেযস্ত ততঃ ুদ্ধে। ছুন্মুখং দশভিঃ শরৈঃ। 
ভ্রাতা ভ্রাতরমা য়ান্তং বিব্যাধ প্রহমন্নিব ॥২০॥ 
তং রণে রভসং দৃষ্ট।া সহদেবং মহাবলমৃ। 
দুন্ম্ুখো নবভির্বাণৈস্তাড়য়ামাস ভারত ! ॥২১॥ 
দুম্মথস্ তু ভল্লেন চ্ছিত্বা কেতুং মহাবলঃ। 
জঘান চতুরো বাহ।ংশ্চতুভিনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২২॥ 
অথ।পরেণ ভল্লেন গীতেন নিশিতেন চ। 

চিচ্ছেদ সারথেঃ কাঁয়াচ্ছিরে। জ্বলিতকুগুলম্ ॥২৩॥ 

ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষেণ কৌরবস্ত মহদ্ধনুঃ | 
সহদেবো রণে চ্ছিত্বা তঞ্ বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥২৪॥ 

হতাশবস্ত রথং ত্যক্ত। ছুন্মুখো বিমনাস্তদা । 
অরুরে।হ রথং রাজন! নিরমিত্রস্ত ভারত ! ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

মাড্রের ইতি। মাদ্রেযো মাররীপুন্রঃ সহদেবঃ ॥২০| 
তদিতি। রশমং বেগবশ্থম্ 1২১] 

দুন্মুখন্তেতি। মহাবলঃ সহদেবঃ। বাহান্ ছুম্মুখরণন্তাখান্ ॥২২। 

অথেতি। পীতেন প্রাক্পা তশন্ররক্তেন ততমজাতীয়েনেতার্থঃ। চিচ্ছেদ পাতয়ামাম ॥২৩। 

ক্ষুরেতি। -ক্ষুবপ্রেণ তধাখ্যেন বাণবিশেষেণ, কৌরবস্ত ছুম্মুখন্য ॥২৪। 

তৎপরে আত) ছুম্মুখ আমিতে লাগিলে, ভ্রাতা সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়! হাসিতে 
হ[সিতেই যেন দশটা বাণদ্বার। তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥২০।॥ 

ভরতনন্দন! নহাবল সহদেবকে যুদ্ধে বেগবান্ দেখিয়! ছুম্মখ নয়ট। 

বাণদ্বার! তীহ।কে ভাডন করিলেন ॥২১॥ 

মহ।বল সহদেব একটা ভল্পদ্বারা ছুন্দখের ধবজ ছেদন করিয়া চারিটা। 

সুধার বাণদ্বারা তাহার চারিট। অশ্বকে বধ করিলেন ॥২২।॥ 

তৎপরে তিনি শক্ররক্তপায়ী সুধার অন্য একট। ভল্লদ্বার! ছুন্মুখের সারথির 
দেহ হইতে উজ্জলকুণ্ডলযুক্ত মস্তকট। ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥২৩॥ 

তদনন্তর সহদেব একটা স্ুৃতীক্ষ ক্ষুরপ্রদ্ধারা ছুন্স্ুখের বিশ।ল ধনু ছেদন 

করিয়। পাঁচট। বাণদ্বার৷ তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৪। 

(২০. শিতৈঃ শরৈঃ-'ব। নি'শভ্রাতরমায়ত্তঃ-".নি । (২৩). নিশিতেন হ'ণনি। 

(২৪) ক্ষুরপ্রেণ চ তীক্ষেন কৌরব্যস্ত-..বা নি। 



পর্ববণি দ্বিনবতিতমোইধ্যায়ঃ | ৮০৭ 

সহদেবন্ততঃ ক্রুদ্ধ নিরমিত্রং মহ'হবে | 

জঘাঁন পৃতনামধ্যে ভল্লেন পরবীরহা ॥২৬| 
স:পপাত রথেোপস্থান্নিরমিত্রো জনেশর ! | 

ত্রিগর্তরাজস্ত হ্তে। ব্যথয়ংস্তব বাহিনীম্ ॥২৭| 
তন্ত হত্বা মহাবাহুঃ সহদেবো ব্যরে।চত | 

বথ। দাঁশরথী রামঃ খরং হত্বা মহাবলম্ ॥২৮। 

হাঁহ।কাঁরে। মহ।নাসী ভ্রগর্তীনাং জনেশ্বর 1 | 

রাজপুত্রং হতং দৃষ্ট।॥ নিরমিত্রং মহাবলম্ ॥২৯। 
নকুলস্তে হুতং রাজন্! বিকর্ণং পুরথালাচনম্ | 
মুহূর্তাজ্জিতবান্ সংখ্যে তদভূতমিবাঁভবৎ ॥৩০। 

ভারতকৌমুদী 

বিমনাঃ পরাজয়।দ্বিষগ্রচিন্তঃ । শিরমিন্র অ্রিগ বরাদপুত্রস্ত ॥২৫॥ নপ চু] ৫4] লা) 
টু 

সহেতি। পৃভনায়াঃ কৌরবসৈন্যগৈব মদে । পরবীরহা বিপগবীরহ | ।২%| 

গইতি। বখস্য উপস্থাৎ উপরিদেখ|ৎ। ব্খয়ং ম্থপতনেনৈর ॥২৭। 

তমিতি। ব্যরোচত বীরশ্রির। অশোভত | খবং নাম রাঙ্মম্ ॥২৮। 

[হেতি। দৃষ্ট। স্থিভানামিত্যধ্যাহারান্লৈক কনক হৃহাণিঃ ॥২৯। 

কুল ইতি। পৃথুলোচনং বিশালনেতম্। মুহৃর্তাজ্জর এবাদুত; ॥৩০| 

তরতনন্দন রাজ! তখন ছুম্মুথ বিষণ্নচিত্ত হইয়। হতাশ্ব রথ ত্যাগ করিয়া 
নিরমিত্রের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥২৫॥ 

তাহার পর বিপক্ষবীরহন্ত। ক্রুদ্ধ সহদেব একট! ভল্লদ্বারা মহাঁযুদ্ধে কৌরব- 

সৈম্তমধোই নিরমিত্রকে বধ করিলেন ॥২৬। 

নরনাথ ! তখন ত্রিগর্তরাজপুত্র নিরমিত্র আপনার সৈম্যদিগকে ব্যথিত 

করিয়া রথের উপর হইতে পতিত হইলেন ॥২৭॥ 

তৎকাঁলে মহ।বাঁহু সহদেব নিরমিত্রকে বধ করিয়া মহাঁবল-খর-বধের পর 

দশরথনন্দন রামের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৮। 

নরনাথ! রাজপুত্র মহাঁবল নিরমিত্রকে নিহত দেখিয়া ত্রিগর্তসৈন্যদের 

মধো গুরুতর হাহাকার হইতে লাগিল ॥২৯। 

রাজা! ওদিকে নকুল যুদ্ধে মৃহূর্ধকালমধ্যে আপনার পুত্র বিশালনয়ন 

বিকর্ণকে জয় করিলেন। তাহ! যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥৩০| 

(২৬)...জঘান পৃথুধারেণ...ব| নি। (২৯)-..নিরমিত্রং মহারথম্_পি বানি। (৩০)--. 
জিতবাল্লে!কে . বা নি। 

এ] ০৬ 



০ মহাভারতে দ্রোণ- 

সাত্যকিং ব্যাত্রদততস্ত শরৈ? সন্নতপর্ববভিঃ | 
চক্তরেহদৃশ্যাং সাশ্বসুতং সধ্বজং পৃতনান্তরে ॥৩১। 

তান্ নিবার্ধ্য শর।ন্ শুরঃ শৈনেয়ঃ কৃতহস্তবৎ। 
সাশ্বসুতধবজং বাণৈর্বযাস্রদভমপাতয়ৎ ॥৩২। 
কুমারে.নিহতে তন্মিন্ মাগবস্ত স্থতে প্রভো ! | 

মাগধাঃ সর্ববতে। বা যুযুধানমুপা দ্রবন্ ॥৩৩| 

বিহ্ৃজন্তঃ শর।ংশ্চৈব তোমরাংশ্চ সহত্রশঃ | 

ভিন্দিপাঁল।ংস্তথ| প্র।সান্ মুদ্গরন্ মুসলানপি । 

অঘোধয়ন্ রণে শুর সাত্বতং যুদ্ধকো!বিদম্ ॥৩৪। 

তীংস্তু সর্ববান স বলবান্ সাত্যকিযু দ্ছুশ্মদঃ | 
নাতিকচ্ছ'দ্ধদন্নেব বিজিগ্যে পুরুষর্মভঃ ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
সত্যকিমিতি । ব্যাছপতে। মগধরানপুত্রঃ | অখৈঃ সৃতেন সারথিন।চ সেও 

তম্ ॥৩১। 

তানিতি। খৈনেন্ঃ শিনেঃ পৌত্র। সাত্যকিত, কতহস্তঃ শিক্ষিতহস্ত ইঈন্দুজালিক স্তদৃং ॥5২। 

কুমার ইতি। যন্ত| জয়ায় যত্রবন্তঃ সন্তঃ, যুযুধান* সাত)কিম্ ॥৩৩॥ 

বিস্জন্ত ইতি। সাত্বতং সাত্বতবংশীয়ং সাত্যকিম্। যট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥৩৪। 

তানিতি। নাতিরুচ্ছাৎ অনতিকষ্টাং, বিজিগ্ে বিখেষেনৈব জিতবান্ ॥৩৫॥ 

অন্যদিকে মগধরাজপুত্র ব্যাত্দন্ত নতপর্বব বাণসমৃহদ্বারা সৈশ্যমধো অশ্ব, 
সারথি ও ধ্বজের সহিত সাত্যকিকে অদৃশ্য করিয়। ফেলিলেন ॥৩১॥ 

তখন বীর সাত্যকি শিক্ষিতহস্ত এন্দ্রজালিকের ন্যায় সেই বাণগুলিকে 

নিবারণ করিয়া অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত ব্যান্রদত্তকে নিপাতিত 
করিলেন ॥৩২। 

রাজ।! সেই মগধরাজপুত্র কুমার ব্যাদ্রদত্ত নিহত হইলে, মগধসৈন্যের! 

সর্ব প্রকারে যত্্রবান্ হইয়া সাতাকির দ্রিকে ধাবিত হইল ॥৩৩। 

সেই বীরের যুদ্ধে সহস্র সহস্র বাঁণ, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুদ্গর ও 

মুসল নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া যুদ্ধবিশারদ সাত্যকিকে প্রহার করিতে 
থাকিল ॥৩৪। 

তখন বলবান্, যুদ্ধদু্ধর্ধ ও পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি হ।সিতে হাসিতেই অনত্তি- 
কষ্টে সেই সমস্ত মগধসৈন্যকে জয় করিলেন ॥৩৫। 



র্বরণি ছ্বিনবতিতমোহইধ্যায়ঃ। ৮০). 

মাগধান্ দ্রবতে। দৃষ্টা। হতশেষান্ সমন্ততঃ | 
বলং তেহতজ্যত বিভো!! যুযুধানশরাদ্দিতম্ ॥৩৬॥ 
নাশযিত্ব। রণে সৈন্যং ত্বদীয়ং মাধবোভমঃ | 
বিধুন্বানো ধনুঃশ্রেষ্টং ব্যত্রাজত মহাযশাঃ ॥৩৭| 
ভজ্যমানং বলং রাজন! সাঁত্বতেন মহাত্বন। | 

' নাত্যবর্তৃত যুদ্ধায় ত্রাসিতং দীর্ঘবাহুন। ॥৩৮॥ 

ততো দ্রোণে! ভূশং ত্ুদ্ধঃ সহসোদধ ত্য চক্ষুষী। 
সাত্যকিং সত্যকম্মাণং স্বযমেবাভিছুদ্রবে ॥৩৯॥ 

দ্রোপদেয়ান্ মহা সান্ সৌমদভির্মহাযশাঃ। 
একৈকং পঞ্চভিবিদ্ধা পুনবিব্যাঁধ সণ্ডতিঃ ॥৪০। 
তে গীড়িত। ভূশং তেন রৌদ্র সহ! বিভো। !| 
প্রমূঢ়া নৈব বিবিদুম্ৃধে কৃত্যং স্ম কিঞ্চন ॥8১| 

ভারতকৌমুদী 
মাগধানিতি। দ্রব্তঃ পলায়মানান্। যুযুধানস্ত সাত্যকেঃ এবৈরদিতম্ ॥৩৬| 

নাশরিতবেতি। মাধবোত্তমে| মধুবশ্তজেষ্টঃ সাত্যকিঃ। বিধুন্বান; সঞ্চালন ॥৩৭। 

ভোতি। সা্বতেন সাত্যকিনা। নাভ্যবন্তত অভিমুখং ন জাতম্ ॥৩৮। 

তত ইতি। উদ্ধত্য যুদধাবস্থাদর্শনার্থমুত্তোল্য । অভিদুদ্রবে অভিদ্ধাব /৩৭| 

দ্রৌপেতি। দ্রৌপদেয়ান্ দ্রৌপদ্যা; পুত্রান্, সৌমদত্তি্ভরিএবোতিন্ন, সোমদত্তপুত্রঃ ॥3০। 

রাজা! হতাবশিষ্ট মাগধসৈন্যেরা সকল দিকে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া 

ম।ত্যকিশরগীড়িত আপনার সৈন্তগণ ভগ্ন হইয়া পড়িল ॥৩৬ 

তখন মহাযশ। মধুবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি যুদ্ধে আপনার সৈম্যদিগকে বিনষ্ট 
করিয়। উত্তম ধনু সঞ্চালন করিতে থাকিয়া শোভ! পাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥ 

রাজ! মহাত্বা ও দীর্ঘবাহু সাত্যকি আপনার সৈম্যদিগকে বিভ্রাসিত ও 

ভগ্ন করিয়া দিলে, তাহার! আর যুদ্ধ করিবার জন্য ফিরিল ন। ॥৬৮| 

তাহার পর দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নয়নযুগল উত্তোলন করিয়া 

ংক্ষণ।ৎ সত্যকর্ন্। সাত্যকির দিকে নিজেই ধাবিত হইলেন ॥৩৯। 

ওদিকে মৌমদন্তি মহাধনুদ্ধর দ্রৌপদীর পুত্রগণের এক এক জনকে পাঁচ 

পাঁচ বাঁণে বিদ্ধ করিয়। পুনরায় সাত সাত বাঁণে বিদ্ধ করিলেন ॥89। 

(৩৭)... সমস্থৃতঃ, :নি। (৩৯) ইত পরম্ “"পঞ্চাধিকশততমোহদ্যায়ঃ | 

মঞ্চ উবাচ, বন্ধ বর্দ, “সপ্ধাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | অঞ্জর উবাচ' বা রা নি। 

১০২ 



৮১০ মহাভারতে দ্রোণ--- 

নাকুলিস্ত শতানীকঃ সৌমদ্ভিং নরর্ধভমৃ। 
দ্বাত্যাং বিদ্ধানদদ্ধ উঃ শরাভ্যাং শক্রতাপনঃ ॥৪২| 

তথেতরে রণে যত্তাস্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিদ্ধগৈঃ | 

বিব্যধুঃ সমরে তুর্ণং মৌমদভিমমর্ষণম্ ॥৪৩| 
স তান্ প্রতি মহারাজ! চিক্ষেপ পঞ্চ সায়কান্। 

একৈকং হৃদি চাঁজঘ্ে একৈকেন মহাযশাঃ ॥88॥ 

ততন্তে ভ্রাতরঃ পঞ্চ শরৈবিদ্ধা মহা স্্না। 

পরিবাধ্য রখৈবাঁরং বিব্যধুঃ সায়কৈভূশিম্ ॥8৫॥ 
আর্জরনিস্ত হয়াস্তস্ত চতুভিনিশিতৈঃ শরৈঃ। 
প্রেষয়ামাস সংন্রুদ্ধো যমস্ত সদনং প্রতি ॥৪৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। রৌদ্রেণ উগ্রন্থভাবেন সৌমদত্তিনা। কৃত)ং কর্তব্যম্ ॥৪১। 

নাকুলিরিতি। নাকুলিরনকুলপুত্রঃ ৷ বিদ্ধা তাড়গ্নিত্! ॥9২। 

তথেতি। ইতরে প্রতিবিদ্ধযাদরঃ, যত্ত। যত্তবন্তঃ সন্তঃ। অজিঙ্গগৈর্বাণৈ: ॥৪৩| 

সইতি। তেষাং পঞ্চানাং সায়কানামেকৈকেন সারকেন 18৪॥ 

তত ইতি। বিদ্ধান্তাড়িতাঃ, মহাত্মনা সৌমদত্তিনা। পরিবার্ধা পরিবেষ্ট্য ॥৪৫। 

আজ্জ্রনিরিতি। আজ্জুনির্রৌপগ্যামজ্্রনাজ্জাতঃ শ্রুতকন্ব! নাম ॥৪৬। 

রাজা! উগ্রমৃত্তি সৌমদত্তি হঠাৎ দারুণ গীড়ন করিলে, দ্রৌপদীর পুত্রের! 
বিমুগ্ধ হইয়া! যুদ্ধে কোন কর্তব্য বুঝিতে পারিলেন না ॥৪১। 

কিন্তু শক্রতাপন নকুলনন্দন শতানীক ছুইট! বাণে নরশ্রেষ্ঠ সৌমদত্তিকে 
বিদ্ধ করিয়া হুষ্ট হইয়া সিংহন।দ করিলেন ॥৪২॥ 

এবং শতানীকের অপর ভ্রাতার৷ যুদ্ধে যত্ববান্ হইয়া তিন তিনট৷ বাণদ্ব।রা 
সত্বর যুদ্ধে ক্রুদ্ধ সৌমদত্তিকে বিদ্ধ করিলেন ॥৪৩। 

মহারাজ! তাহার পর সৌমদত্তি তাহাদের প্রতি পাঁচট। বাণ নিক্ষেপ 

করিলেন; তাহার এক একটা যাইয়! তাহাদের এক এক জনের হৃদয়ে আঘাত 

করিল ॥88॥ 

মহাত্মা সৌমদন্তি বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলে, সেই পঞ্চ ভ্রাতা রথদ্বারা পরি- 

বেষ্টন করিয়! বাণদ্বার। তাহাকে গুরুতর তাড়ন করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥ 

ক্রমে অঙ্জুননন্দন শ্রুতকম্মা অত্যন্তক্ুদ্ধ হইয়! চারিটা সুধার বাণদ্ধার! 
সৌমদত্তির চারিটা অশ্বকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৪৬। 

৫২) নাকুলিশ..শক্রকর্শনঃবানি। 



পর্ববণি ছ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ | ৮১১ 

তৈমসেনির্ধনুশ্ছিত্বা সৌমদতের্মহাত্বনঃ। 
ননাদ বলবন্নাদং বিব্যাধ চ শিতৈঃ শরৈঃ ॥৪৭॥ 
যৌধিগিরিধ্বজং তম্ত চ্িত্বা! ভূমাবপাতয়ৎ। 
নাকুলিশ্চাশ্বন্তারং রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥৪৮। 

সাহদেবিস্ত তং জ্ঞাত্বা ভ্রাতৃভিবিমুখীকৃতমৃ। 
ক্ষুরপ্রেণ শির! রাজন! নিচকর্ত মহাক্মনঃ ॥৪৯। 
তচ্ছিরে। ন্যপতদ্ভূুমৌ তপনীয়বিভূষিতমৃ। 
অভাসয়দ্রণোদ্দেশং বাঁলসূ্য্যসমপ্রভম্ ॥৫০॥ 

সৌমদতেঃ শিরো দৃষ্ট। নিপতভন্মহা ত্বনঃ | 
বিত্রস্তান্তাবক। রাজন্! প্রছদ্রবুরনেকধ। ॥৫১॥ 

ভ।ারতকৌমুদী 
ভৈমেতি। উৈমসেনিপ্রৌপদ্যাং ভীমসেনাজ্জাতঃ হতমোমো নাম ॥৪৭| 

যৌবীতি। যৌধিষ্টিরিদ্রৌপদ্তাং যুিষ্টিরাজ্জাতঃ প্রতিবিদ্ধ্যো নাম। নাকুলির্ৌপগ্যাং 
নকুলাজ্জাতঃ শতানীকো নাম, অশ্বানাং যস্তারং চালদ্দিতারং সারথিম্। রথ এব নীড়ং 

ধুলায়স্তত্মাৎ। বথন্য নীড়বপতয়া বর্ণনেন সারথে: পক্ষিরপত্বং ব্যজ্যতে ॥৪৮| 

সাহেতি। সাহদেধিদ্রৌপ্যাং সহদেবাজ্জাতঃ শ্রতসেনো নাম । নিচকর্ত চিচ্ছেদ 88৯1 
তধিতি। তপনীয়েঃ স্ব্ণীলঙ্কারৈবিভূষিতম। রণোদ্দেশং রণস্থলম্ ॥৫০। 

লীথেতি। পরব পলায়াফক্ষিরে, অনেকধা বহুভিঃ পথিভিঃ 1৫১] 

 জীমের তর সৃতসোম মহাত্মা সৌমদত্তির ধনু ছেদন করিয়া নিশিত 

শরনিকরদ্ারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং ন্িশাল সিংহনাদ করিয়। 

উঠিলেন ॥৪৭॥ 

যুধিষ্টিরের পুত্র প্রতিবিদ্ধ্য তাহার ধ্বজটাকে কাটিয়া ফেলিলেন, আর 
নকুলের পুত্র শতানীক তীহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত 

করিলেন ॥৪৮॥ 

আর, রাজা! ভ্রাতারা সৌমদত্তিকে পরাুখ করিয়াছেন দেখিয়া সহদেব- 
নন্দন শ্রুতসেন একট। ক্ষুরপ্রদ্ধারা৷ সেই মহাত্মার মস্তকচ্ছেদন করিলেন ॥৪৯॥ 

স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও নবো দিত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জল সেই মস্তকটা ভূতলে 

নিপতিত হইল এবং সেই রণস্থল উদ্ভামিত করিল ॥৫০| 
সপ শপ সব ৩ স্াপ্পী্পী শা শি শিট শিশির? শিপ পিপিপি পপ পেস 

সপ শ্পীপিসপাপ শপ এপাশ পাশাপাশি পাপী স্পপিপা পিপিপি পাপা লা 

(৪৮). 'নাকুলিশ্চাথ যস্তারং রথনীড়াদপাহরৎ--বানি। (৫৯)"*'ভাসয়স্তং রণোদ্দেণম্ 

'"পি বঙ্গ বর্ধ বা। 



৮১২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অলন্বুযস্ত সমরে ভীমমেনং মহাবলম্। 

যোধয়ামাস সংন্রুদ্ধো লক্ষ্মণং রাবির্যথা ॥৫২॥ 
সম্প্রযুদ্ধৌ৷ রণে দৃষ্ট। তাবুভৌ নররাক্ষসৌ | 
বিশ্ময়ঃ সর্ববভূতানাং প্রহর্ষশ্চাভবভদ] ॥৫৩। 
আর্ধ্যশৃঙ্গিং ততো! ভীমো। নবভিনিশিতৈঃ শরৈঃ 
বিব্যাধ প্রহসন্ রাজন্! রাক্ষসেন্দ্রমমর্ধণমূ ॥৫৪। 
তদ্রক্ষঃ সমরে বিদ্ধং কৃত্ব। নাদং ভয়াবহ্মৃ। 

অভ্যন্্রবর্ততো। ভীমং যে চ তম্ত পদানুগাঃ ॥৫৫॥ 

স ভীমং পঞ্চভিবিদ্ধা শরৈঃ সন্গতপর্ববভিঃ | 
ভীমানুগান্ জঘানাশু রথাংস্ত্রিশতমোজস! । 
পুনশ্চতুঃশতান্ হত্বা ভীমং বিব্যাধ পত্রিণা ॥৫৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

অলমুষ ইতি । রাবণিরিন্দ্রজিৎ ॥৫২। 

সমিতি । সম্যক প্রকৃষ্ট যুদ্ধং যয়োন্তোৌ ॥৫৩| 

আধ্যেতি। আর্দাশৃঙ্গিম্ খস্তশৃঙগপুত্রমল্,যম। অনধণৎ তুদ্ধম্ ॥৫৪। 

তদ্দিতি। রঙ্গে রাক্ষমঃ, বিদ্ধং ভীমখরভাডিতং সং। পদানুগা অনুচন্রাঃ ॥৫৫॥ 

সইতি। ভ্রীণি খতানি যস্মিন্ কম্মণি তত, রথানিতাস্তামং বিশেষণং বা। যট্পাদোহ৭ং 

শ্লোক ॥৫৬॥ 

_. ব্রাজা। আপনার সৈন্তের। মহাত্মা সৌমদত্তির মস্তকটীকে পতিত হইতে 

দেখিয়। ভীত হইয়া নানা দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৫১। 

অন্যদিকে ইন্দ্রজিৎ যেমন লক্ষণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 

অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে মহাবল ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে 

থ[কিল ॥৫২১॥ 

তখন সেই মানুষ ও রাক্ষস ছুই জনকে রণস্থলে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তত্রত্য 

সমস্ত লোকের বিস্ময় ও আনন্দ জন্মিল ॥৫৩॥ 

রাজা! তদনন্তর ভীমসেন হাস্য করিতে থাকিয়া নয়ট। সুধার বাণদ্াার! 

্ুদ্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন ॥৫8 

সেই রাক্ষস যুদ্ধে বিদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়। ভীমের এবং যাহার 

তাহার অনুগামী ছিল তাহাদের প্রতি ধাবিত হইল ॥৫৫। 

(৫৩), .সবভূতানাং ভয়ঞ্চাসীৎ সথদারুণম__নি | (৫৬).. ভৈমান্ পরিজঘানাশু 

রথাংস্্িশতমাহবে-_ বা নি। 
) 



গদি দ্বিনবতিতমোইধ্যায়ঃ | ৮১৩ 

সোহ্তিবিদ্ধন্তদ ভীমে। রাক্ষসেন মহাবলঃ | 

নিষসাদ রখোপন্ছে মুচ্ছ যাতিপরিপ্লুতঃ 0৫৭ 
গ্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং মারুতিঃ ক্রোধমুচ্ছিত? | 

বিকৃত্য কাম্মুকং ঘোরং ভারসাধনযুত্তমমূ। 
অলন্ুং শরৈস্তীক্ষেরদদয়ামীস ভারত ! ॥৫৮। 
সবিদ্ধো বহুভিবাঁণৈনাঁলাঞ্জনচয়োপমঃ | 
ওওুভে সর্ববতে! রাজন্! প্রফুল্ল ইব কিংশুকঃ ॥৫৯॥ 
স বধ্যমানঃ মরে ভীমচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ। 
স্মরন্ ভ্রাতৃবধ্চেব পাগুবেন মহাত্বন] ॥৬০॥ 
ঘোরং রূপমথো কৃত্বা ভীমসেনমভাঁধত । 

তিষ্ঠেদানীং রথে পার্থ! পশ্য মেহগ্য পরাক্রমম্ ॥৬১॥ (যুগমকম্) 

ভারতকৌমুদী 
॥ইতি। শিষসাদ উপবিবেশ, রথস্য উপস্থে উপরিভাগে ॥৫৭| 
গ্রতীতি। মারুতির্বাযুপুত্ধো ভীমঃ। ভারসাধনং সুদূটমূ। যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৮। 

ইতি । শীলাধনচয়োপমো নীলকজ্ছলসমূহতুলাঃ। প্রুল্লঃ পুশ্পিতঃ ॥৫ন। 

এ ইতি। ভ্রাতুর্বকন্ত বধম্, পাগুবেন ভীষেন। রূপং মুগ্িম্ 1৬০-৬১। 

রুমে অলম্বৃধ পঁচট| নতপর্বব বাণদ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়। আপন 

নগর প্রভাবে সত্বর ভীমের অন্ধুগ।মী তিন শত রথীকে বধ করিল) আবার 
»ানি শত রীকে বধ করিয়া একট। বাণদ্বারা ভীমকে বিদ্ধ করিল ॥৫৬। 

রাস অত্যন্ত বিদ্ধ করিলে, মহাবিল ভীমসেন তখন মুচ্ছার আক্রান্ত হইয়। 
রুথর উপরে উপবেশন করিলেন ॥৫৭॥ 

ভরতনন্দন ! তদনম্তর ভীমসেন চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়! 

উ ৪ম, সুদুঢ়ু ও ভয়ঙ্কর ধনু অ(কধণপুর্র্বক তীক্ষ বাণসমূহদ্বারা অলম্বুষধকে গীড়ন 

বারতে লাগিলেন ॥৫৮॥ 
পাজ।! তখন নীলকজ্জবলরাশিতুল্য অলম্বুষ সমস্ত অঙ্গে বহুতর বাণে বিদ্ধ 

হঠয়। পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের স্যার শোভা পাইতে লাগিল ॥৫৯॥ 

অলন্ুব তখন ভীমের কান্মুকনির্গত বাণে আহত হইতে থাকিয়! এবং সেই 

নহাস্থা ভীমই যে ভ্রাতা বককে বধ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া ভয়ঙ্কর 

(৫৭)...তথ। ভীমঃ-,-বা লি। (৫৮)--অরদিয়ামান সর্বতঃ-বা নি। 



৮১৪ মহাভারতে দ্রোণ- 

বকে। নাম স্থুবুদ্ধে! রাক্ষসপ্রবরো বলী। 
পরোক্ষং মম তদ্রৃততং যদ্ভ্রাতা মে হতন্তয়া ॥৬২॥ 

এবমুভ। ততো ভীমমন্তর্ধীনং গতস্তদ1। 
মহত! শরবর্ষেণ ভূশং স সমবাকিরৎ ॥৬৩| 

ভীমস্ত সমরে রাজন! অনৃশ্টে রাক্ষসে তদ।। 
আ।ক।শং পুরয়ামাস শরৈঃ সম্নতপর্ববভিঃ ॥৬৪॥ 
স বধ্যমানো ভীমেন নিমেযাদ্রথমাস্থিতঃ | 
জগাম ধরণীঞ্চেব ক্ষুদ্রঃ খং সহনাগমৎ ॥৬৫॥ 
উচ্চাবচানি রূপাণি চকার স্বুনি চ। 
উচ্চাবচান্তথা বাচে। ব্যাজহার সমন্ততঃ ॥৬৬। 

ভারতকৌমুদী 
বক ইতি। পরোক্ষমসমক্ষমূ, বৃত্তং জাতম্ ॥৬২। 

এবমিতি। সঃ অলম্বষঃ, সমবাকিরৎ আবুণোহ ॥৬৩॥ 

ভীম ইতি । আকাশং রণস্থলোপরিদেশম্, পূরত্বামাস অলঙ্গ 'যস্থিত্য্মানাৎ ॥৬৪। 

সইতি। বধ্যমানঃ প্রহিক্ষমাণঃ। ক্ষুদ্র নীচাশয়ঃ, খমাকাশম্।১৫। 

মুর্তি তত ধারণপুর্বক ভীমকে বলিল-__“ভীম ! ডুই এখন রণস্থলে অবস্থান কর্ 

আজ আমার পরা ক্রম দেখ, ॥৬০--৬১॥ 

অভিদুবুদ্ধি ভীম! তুই, আমার ভ্রাতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বলবান্ বককে যে বধ 
করিয়াছিলি, পে ঘটন। আমর অসমক্ষে হইয়াছিল” ॥৬২॥ 

অলম্ুধ ভীমকে এইরূপ বলিয়া তখনই অন্তথিত হইয়। গুরুতর বাঁণবর্ধণ- 
দ্বারা ভীমকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥৬৩। 

রাজা! অলম্ুষ অদৃশ্য হইয়৷ গেলে, ভীমসেন তখন নতপর্ব বাণসমৃহদ্বার। 

রণস্থলের আকাশ পুর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥৬৪। 
ভীমসেন আঘাত করিতে লাগিলে, নীচাশয় রাক্ষদ নিমেষমধো রথারোহণ 

করিয়া ভূতলে গমন করিল, আবার তৎক্ষণাৎ আকাশে উঠিল ।৬৫॥ 

সে নানাবিধ বনুতর রূপ ধারণ করিতে লাগিল এবং সকল দিক্ হইতে 

নানাবিধ বাক্য বলিতে থাকিল ॥৬৬।॥ 
০ শশী শী শী শি ্ শীশি শিট শী শি শী? এ স্ স্পা সপোন সপ 

সপপ্প শাল সাপে পাল ৮৮ তি 

(৬৩)-"'তশং তং সমবাকিরৎ_বা নি। (৬০). ''জগাম ধরণীং কু খঞ্চেব সহসাগমং 
পি বঙ্গ বদ্ধ। (৬৬) পূর্বাদ্ধা পরম্ 'অগুরহৎ পুনঃ স্থুলে। নাদান্ মুক্চিবান্ব দঃ ইতি 
পাদঘয়মধিকং বঙ্গ বর্ধবা নি। 
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নিপেতুর্গগনাচ্চৈব শরধারাঃ সহস্রশঃ । 
শভ্তয়ঃ কুপপাঃ প্রীসাঃ শুলপষ্টিশতোমরাঃ ॥৬৭॥ 

শতগ্্যঃ পরিঘাঁশ্চৈব ভিন্দিপালাঃ পরশ্বধাঃ। 
শিলাঃ খড়গা হুলাশ্চৈব খন্টিরবস্বাণি চৈব হ ॥৬৮॥ (বুগ্মকম্) 
সা রাক্ষলবিস্ষ্ট! তু শস্্রৃষ্িঃ সদারুণ! | 
জঘান পাঁওুপুত্রস্ত সৈনিকান্ রণমুদ্ধনি ॥৬৯॥ 
তেন পাগুবসৈন্যানাং ম্বদিতা যুধি বারণাঃ। 

হয়াশ্চ বহবো রাজন্! পত্য়শ্চ তথা পুনঃ। 
রথেভ্যো৷ রখিনঃ পেতুস্তস্ত নুন্নাঃ স্ম সায়কৈ? ॥৭০॥ 

শোঁণিতোদাং রথাবর্তাং হস্তিগ্রাহসমাকুলামূ। 

ছত্রহংসাং কর্দমিনীং বানুপন্নগসন্কুলাম্ ॥৭১॥ 
নদীং প্রবর্তয়ামাস রক্ষোগণসমাকুলাম্ । 

বহত্তীং বহুধ। রাজন! চেদিপাঞ্চাল্যপ্ীয়ান্ ॥৭১॥ (বুখাকম্) 

ভারতকৌমুদী 

উচ্চেতি। উচ্চাবচানি নানাবিধানি, “উচ্চাবচং নৈকবিধম্” ইত্যমরঃ ॥৬৩। 
নিপেতুরিতি। শক্ত্যাদীনি তদাশীস্থনান্তস্ত্রাণি । খষ্টিশ্চ পপাত ॥৬৭--৬৮। 
মেতি। রাক্ষসেন বিস্ৃষ্টা নিক্ষিপ্তা। পাপুত্রস্য ভীমস্ত ॥৬৯। 

তেনেতি। মুদ্দিতা মদ্দিতাঃ, বারণ! গজাঃ। নুন! আহতাঃ । ষট্পাদোহ্যুৎ শ্লোক ॥৭০॥ 

খোণিতেতি । শোণিতমেব উদ্কং যন্থাস্তাম, রথ! এবাবর্তা জলভ্রময়ো যন্তাস্তাম্ 
ই্তিন এব গ্রাহ! জলজন্তবস্তৈঃ সমাকুলাং ব্যাপ্তামূ। ছত্রাণ্যেব শুন্রত়া হংস|! যন্ত্র তাম্, 
কদম] ঘশীভূতরক্তান্তেব পক্ক! অস্তাঃ সন্তীতি তা, বাহর এব পন্নগাঃ সর্পাটৈ: সঙ্কুলাং 
বাপ্তম্। প্রবর্তয়ামাস অলম্থ ষ ইতানুবৃত্তিঃ, রক্ষোগণৈ রাক্ষমসমূহৈঃ মমাকুলাম্ ॥৭১_৭২। 

এবং আকাশ হইতে সহস্র সহস্র বাণধারা, শক্তি, কুণপ, গ্রাস, শূল, পট্টিশ, 
তোমর, শতত্বী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়গ, হুল, খষ্টি ও বক্ত 

পতিত হইতে লাগিল ॥৬৭-_৬৮| 
অলম্ুষনিক্ষিপ্ত সেই দারুণ অন্ত্বৃষ্টি রণস্থলে ভীমের সৈম্যগণকে বধ করিতে 

থাকিল ॥৬৯॥ 

রাজা! অলম্বুষ যুদ্ধে পাগডবসৈন্থের বহুতর হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকে মর্দন 
কগিল এবং তাহার বাঁণে বিদীর্ণ হইয়। রধীরা রথ হইতে পতিত হইল ॥৭০॥ 

৮ সানি শশী স্পেস শিপ শাশীীশীটি শী নে 

1৯১-এবিষ্া বঙ্ানি...পি,...টবাবিক্গা বজানি...বঙ্গ বরদ,..্রজাণি-.নি। 



৮১৬ ' মহাভারতে | দ্রোএ-- 

তং তথ! সমরে রাজন! বিচরন্তম ভীতব | 

পাগুব। ভূশসংবিগ্রাঃ প্রাপশ্যাংস্তস্ত বিক্রমম্ ॥৭৩॥ 

তাবকানাস্ত সৈন্যানাং সংহর্ধঃ সমজায়ত । 
বাদিত্রনিনদশ্চোগ্রঃ স্বমহাল্লে 1মহর্ষণ? ॥৭৪॥ 
তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং তব সৈন্যস্ত পাগুবঃ 

নামৃষ্যত থ। নাগন্তলশব্দং সমীরিতম্ ॥৭৫॥ 

ততঃ ক্রোধ।ভিতা আ্রাক্ষে। নির্দহন্নিব পাবকঃ 

সন্দধে ত্বা্টরমন্ত্রং স স্বয়ং তৃষ্টেব মাঁরুতিঃ ॥৭৬। 

ভারতকৌমুদী 

তমিতি। ভূশসংবিগ্ন। অভীবোদিপ্রাঃ । বিক্রমঞ্চ প্রাপশ্ঠন্ ॥৭৩। 

তাবকানামিতি। সংহ্্ষঃ সম্জায়ত ন্বপক্ষজয়সস্ত(বনাৎ ॥৭9॥ 

তমিতি। পাগুবো ভীমঃ। নামৃত্যত নাসহত, নাগ: সর্প, তলখন্ধং করতলপবনিম্ 174. 
তত ইতি। ত্রষ্টা নাম প্রজ্জাপতিবিশ্বকর্মা বা, মারুতিভীমসেনঃ ॥৭৬| 

রজা! ক্রমে অলম্ষ একট! রক্তের নদী প্রবন্তিত করিল রক্ত ছিল 
তাহার জল, রথ ছিল আবর্ত (ঘোলা), হস্তী ছিল জলজন্ত, ছত্র ছিল 5, 

ঘনীভূত রক্ত ছিল কর্ধীম, এবং বাহু ছিল সর্প্বরূপ ; রাক্ষসেরা সে নদীটাকে 

ব্যাপ্ত করিয়।ছিল; আর সে নদীট। বহুপথে চেদি, পাঞ্চাল ও স্জয়সৈন্যগণনে 

বহন করিতেছিল ॥৭১--৭২॥ 

রাজা! অলমুষ নিয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনৈ বিচরণ করিতে লাগিলে, 
পাণুডবের। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাব 
বিক্রমের পধ্যালে চন! করিতে থাকিলেন ॥৭৩। 

তৎকালে আপনার সৈম্ভগণের বিশেষ আনন্দ জন্সিল এবং ভীষণ, বিশাল 

ও লোমহধণ বাগ্ধ্বনি হইতে লাগিল ॥৭9॥ 

সর্প যেমন করতলধ্বনি শুনিয়। সহা করিতে পারে না, সেইরূপ ভীমসেন 

আপনার সৈম্তগণের সেই ভীষণ কোলাহল শুনির। সহা করিতে পারিলেন 

না ॥৭৫॥ 

তাহ।র পর ভীমসেন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া অগ্নির ন্যায় যেন দগ্ধ 

করিতে থাকিয়া স্বয়ং ত্বষ্টা প্রজাপতির তুল্য ত্বাষ্ট্র অন্ত্র সন্ধান করিলেন ॥৭৬। 

(৭৪).. প্রহ্ষঃ সমজায়ত...বানি। (৭১)""-্বয়ং তষ্টেব মারিয!-পি। 
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ততঃ শরপহত্রাণি প্রাহুরাসন্ সমন্ততঃ | 

তৈঃ শরৈস্তব সৈন্স্ত বিদ্রবঃ স্মহানভূৎ ॥৭৭। 
তদন্ত্রং প্রেষিতং তেন ভীমসেনেন সংযুগে । 

রাক্ষমস্ত মহামায়াং হত্ব! রাক্ষসমার্দয়ৎ ॥৭৮॥ 
স বধ্যমানে! বুধ! ভীমসেনেন রাক্ষস; | 

সন্ত্যজ্য সংযুগে তীমং দ্রোণানীকমথা ব্রজৎ ॥৭৯॥ 

তম্মিস্ত নিজিতে রাজন! রাক্ষসেন্দ্রে মহাত্বনা । 

অনাদয়ন্ সিংহনাদৈঃ পাগুবাঃ সর্বতো দিশম্ ॥৮০॥ 

অপুজযুন্ মারুতিঞ্চ সংহষ্টান্তে মহাঁবলমূ। 
গ্রহলাদং সমরে জিত্বা যথ! শক্রং মরুদ্গণাঃ ॥৮১॥ 

ইতি শ্রীমহ(ভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয় দ্রধবধে অলম্ুধাপযানে দ্বিনবতিতমোহ্ধ্যায়; ॥০॥ * 

ডারতকৌমুদী 

তত ইতি। ততস্থাষ্টাদস্থাং। বিদ্রবঃ সম্প্রহার: ॥৭৭॥ 

তদিতি। প্রেধিতং নিক্ষিপ্তমূ, তত্বাইমস্ত্ং কর্তু। হত্ব! বিনাস্থ ॥৭৮। 

সইতি। বধ্যমানঃ প্রহ্থিয়মানঃ। অব্রজৎ আত্মরক্ষার্থমগচ্ছং ॥৭৯। 

তশ্মি্লিভি। মহান্মনা মহাবলেন ভীমসেনেন। সর্বতঃ সর্বান্ ॥৮০। 

মহারাজ! সেই ত্বাষ্্ অস্ত্র হইতে সকল দিকে সহস্র সহস্র বাণ প্রাছ্ভূত 
হইল। সেই বাণলমৃহে আপনার সৈম্ের গুরুতর উৎগীড়ন হইতে 
লাগিল ॥৭৭| 

যুদ্ধে ভীমসেননিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্র অলম্বুষের মহামায়া বিনষ্ট করিয়৷ তাহাকে 
গুরুতর পীড়ন করিল ॥৭৮। 

তীমসেন বহুপ্রকারে প্রহার করিতে লাগিলে, অলম্ষ ভীমসেনকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া দ্রোণসৈন্ঠের মধ্যে চলিয়া গেল ॥৭৯। 

রাজ।! মহাবল ভীমসেন সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্যকে জয় করিলে, 
পাণডবের! সিংহনাদদ্বার সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিলেন ॥৮০॥ 

(৭৮) তাদন্্ং প্রেরিতম্."বা নি। (৭৩)-"সন্ত্যজ্য সমরে-.'দ্রোণানী কমুপাদ্রবৎ__- 

নানি। (৮১) - প্রহাদমিব দৈতেয়াঃ-নি। * “"ষড়ধিকশততমোহপ্যায়ঃ বঙ্গ বর্ধ, 

"শঅষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ' বা র। নি। 

১০৩ 



_ভ্রিনবতিতমোহধ্যায়ত। 
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সপ্তায় উবাচ। 

অলম্বুষং তথ! যুদ্ধে বিচরন্তমতীতবৎ। 
হৈড়িস্বঃ্ প্রযবৌ তৃর্ণং বিব্যাধ চ শিতৈঃ শরৈঃ ॥১॥ 

তয়োঃ প্রতিভয়ং যুদ্ধমাশীদ্রাক্ষনসিংহয়োঃ। 

কুর্বতে।বিবিধা মায়াঃ শক্রশম্বরয়োরিব ॥২। 

অলম্বুষে। ভূশং ভ্রদ্ধো৷ ঘটোতকচমতাড়য়ৎ। 
তয়োধুদ্ধং সমভবদ্রক্ষোগ্রামণিমুখ্যয়োঃ | 
যাঁদুগেব পুর! বুভং রামরাবণয়েঃ প্ররভো ! ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

অপূৃজয়ন্সিতি। মারুতিং ভীমম্। জিত্বা স্থিতম্। মঞ্চভ।ং দেবানাং গণা:॥৮১। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-প্রহরিদাসমিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচাধ্াবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দোবপর্বণি জয়দ্রথবণে দ্িনবতিতমোইন্যাঘুঃ ॥০| 

_77708) 

অনন্বষমিতি। যুদ্ধে বিচন্তং দ্রোশানীকং প্রবিগাপি। টৈড়িছে। ঘটোহং্কচঃ ॥১॥ 

তয়োরিতি। প্রতিভয়ং ভয়ঙ্করম্। শক্রখন্থরয়োরিন্দ্রশস্বরাস্থরয়ো: ॥২॥ 

অলন্বষ ইতি। গ্রামণীনি প্রধানানি রক্ষাংসীতি রক্ষোগ্রামণীনি প্রধানরাঞ্ষাঃ অগ্নি 
জা ৩ 

ক্রমে পুর্বকালে দেবতারা যুদ্ধে প্রহলাদবিজয়ী ইন্দ্রের যেমন সম্মান 

করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাগুবেরা আনন্দিত হইয়। মহাবল তীমসেনের সম্মান 

করিতে লাগিলেন? ॥৮১॥ 
৪৬ 
চস 

সঞ্তয় বলিলেন-_“মহারাজ ! অলম্ুষ প্রোণসৈন্যের মধ্যে যাইয়াও নিরয়ের 

যায় যুদ্ধে বিচরণ করিতে লাগিল ; তখন ঘটোৎকচ সত্বর তাহার দিকে গমন 

করিল এবং শিলাশাণিত বাণসমূহদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল ॥১॥ 

ইন্দ্র ও শহ্বরান্ুরের স্যায় সেই রাক্ষসত্রেষ্ঠের৷ ছুই জন নানাবিধ মায়া 

প্রকাশ করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকায় সে যুদ্ধ ভয়ঙ্করভাবেই হইতে 

লাগিল ॥২॥ 
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ঘটোতৎকচস্তর বিংশত্য! নারাচানাং স্তনান্তরে | 
অলন্বুযমথো বিদ্ধা সিংহবদ্যনদন্মুহুঃ ॥81 

তথৈবালন্ুষো রাজন্! হৈড়িম্বং যুদ্ধাুম্মাদম্। 
বিদ্ধা বিদ্ধানদদ্ু্টঃ পুরয়ন্ খং সমন্ততঃ ॥৫॥ 
তথা তৌ ভৃশসংক্ুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্র মহাঁবলো । 
নিবিশেষমযুধ্যেতাং মায়াভিরিতরেতরমূ ॥৬| 

মায়াশতস্থজৌ দৃপ্ত মোহ্য়ন্তৌ পরস্পরম্। 
মায়াযুদ্ধে কুশলিনে মায়াধুদ্ধমধুধ্যতাম্ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
স্ে(কাদিবদ্ধিশেষণন্য পরনিপ।ত:, নপুংসকত্বাচ্চ হস্থঃ তেঘপি মুখ্/রোঃ প্রধানয়োঃ। বৃত্ত 

দাতম্। "গ্ৰামণীর্নাপিতে পুখগি জেগে গ্রামাধিপে তরি” ইততামরঃ | যটুপ।দোহম়ং 

প্লে।কঃ ॥৩॥ 

ঘটো২কচ ইতি। স্তনয়োরস্করে মধ্য বক্ষমি। বিদ্কা তাড়য়িত। ॥৪| 

তথেতি। হৈড়িঙ্বং হিডিম্বায়াঃ পুত্রং ঘটোতৎ্কচম্। খমাকাশম্ ॥৫॥ 

তথেতি। নিবিশেষং তারতম্যরহিতং যথা স্টাত্তথ। ॥৬| 

মাষেতি। মায়াখতং সজতঃ কুরুত ইতি মায়াশতঙ্গজৌ, দৃ্ছৌ দর্পযুক্তৌ ॥৭॥ 

অলম্বৃষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটেকচকে তাড়ন করিল। রাজা! পূর্বব- 
কালে রাম ও রাবণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ক্রমে সেই প্রধানরাক্ষসশ্রেষ্ঠ 
ছুই জনের সেইরূপই যুদ্ধ হইতে থাকিল ॥৩ 

ক্রমে ঘটোতৎকচ কুড়িটা নারাচদ্ধারা অলম্ষের বন্ষস্থল বিদ্ধ করিয়। বার 
বার সিংহের ন্যায় গর্জন করিল ॥8॥ 

রাজা! অলম্ুষও সেইরূপই যুদ্ধছুদ্র্ধ ঘটোতকচকে বিদ্ধ করিয়া করিয়া 
ইষ্ট হইয়া সকল দিকের আকাশ পূর্ণ করিতে থাকিয়৷ সিংহনাদ করিতে 
লাগিল ॥৫॥ 

মহাবল সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা ছুই জন অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া মায়াদ্বারা । 
নিবিশেষভাবে পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাঁকিল॥৬। 

মায়াযুদ্ধে নিপুণ, বহুতরমায়াকারী, পরস্পর মোহজনক ও দপযুক্ত 
ঘটে কচ ও অলম্বুষ মায়াযুদ্ধই করিতে লাগিল ॥৭॥ 

(৭) মাগাখতন্থৌ নিত্যম্..বা নি। 



৮২০ মহাভারতে দ্রোণ--. 

যাং যাঁং ঘটোৎকচে যুদ্ধে মায়াং দর্শয়তে নৃপ !। 
তাঁং তামলম্বুষে! রাজন্! মায়য়ৈব নিজগ্মিবান্ ॥৮॥ 
তং তথা যুধ্যমানস্ত মায়াযুদ্ধবিশারদমূ। 

অলম্বষং রাক্ষসেন্দ্রং দৃষ্টাক্ুধ্যন্ত পাগুবাঃ ॥৯। 
ত এনং ভূশসংক্রুদ্ধাঃ সর্ববতঃ প্রবরা রখৈঃ। 

অভ্যদ্রবন্ত সংরন্ধা! তীমসেনাদয়ে! নৃপ ! ॥১০॥ 
ত এনং কোষ্ঠকীকৃত্য রথবংশেন মারিষ !। 
সর্বতো ব্যকিরন্ বাণৈরুক্কাভিরিব কুঞ্জীরমূ ॥১১॥ 
স তেষামস্ত্রবেগং তং প্রতিহত্য স্বমায়যা। 

তম্মাদ্রথব্রজান্মুক্তো৷ বনদাহাদিব দ্বিপঃ ॥১২॥ 

স বিশ্ফার্্য ধনুর্ধোরমিক্দ্রাশনিসমস্বনমূ । 

মারুতিং পঞ্চবিংশত্যা ভৈমসেনিঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 
যামিতি। দর্শয়তে আবিষফরোতি ম্ম। নিজদ্রিবান্ বানাশয়ং ॥৮| 
তমিতি। তথা মায়য়া ॥৯॥ 

তইতি। সর্বতঃ অভাদ্রবন্ত অভ্যধ।বন্, সংরব্ধা: সোংসাহা: ॥১০। 

তইতি। কোষ্টকীকৃত্য পরিঝেষ্ট্য, রথানাং বংখেন সমূহেন ॥১১। 
সইতি। রথানাং ব্রজাৎ সমৃহাত, মুক্তে। নির্গতঃ ॥১২। 

৯৯ পন গাপিশাাশা শি 

নরনাথ রাজা ! ঘটোৎকচ যুদ্ধে যে যে মায়! দেখাইতে লাগিল, অলম্ুষও 
মায়াদ্বারাই সেই সেই মায়া ন্ করিতে থাকিল ॥৮॥ 

মায়াযুদ্ধবিশারদ ও রাক্ষসত্রেষ্ঠ অলম্ুষকে সেইভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়৷ 
পাগুবের! ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৯। 

রাজ! তখন অত্যন্তক্রুদ্ধ ও উৎসাহসম্পন্ন ভীমসেন প্রভৃতি প্রধান বীরের! 
রথাবোহণে সকল দিক্ হইতে অলম্পুষের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১০। 

মাননীয় রাজ! | তাহার! রথসমূহদ্বার৷ অলম্বুষকে পরিবেষ্টন করিয়। উক্কা- 
দ্বার যেমন হস্তীকে আঘাত করে, সেইরূপ সকল দিক্ হইতে বাণদ্বার! 

তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥১১।॥ 
তখন অলম্বুষ আপন মায়াদ্বার! তাহাদের সেই অস্ত্রবেগ প্রতিহত করিয়া 

হস্তী যেমন বনদাহ হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ তাহাদের রথসমূহ হইতে যুক্ত 

হইল ॥১২। 
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যুধিষ্ঠিরং ভ্রিভিবিদ্ধা সহদেবঞ্চ সপ্ততিঃ | 
নকুলঞ্চ ত্রিসগত্যা দ্রৌপদেয়াংশ্চ মারিয ! | 
পঞ্চতিঃ পঞ্চভিবিদ্ধা দিংহনাদং চক।র হ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্) 
তং ভীমসেনে। নবভিঃ সহদেবশ্চ সপ্তভিঃ | 

যুধিষ্ঠির; শতেনৈব রাক্ষসং প্রত্যবিধ্যত। 
নকুলস্ত চতুঃষষ্ট্যা দ্রৌপদেযাস্ত্িভিস্ত্রিভিঃ ॥১৫। 
হৈড়িম্বো রাক্ষসং বিদ্বা। যুদ্ধে পঞ্চাশতা৷ শরৈঃ। 

পুনবিব্যাঁধ সপ্তত্য। ননাঁদ চ মহাঁবলঃ ॥১৬। 
তন্য নাদেন মহতা৷ কম্পিতেয়ং বস্থুহ্ধরা | 
সপর্বতবন! রাজন! সপাদপজলা শয়া ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। মারুতিং মরুতো বায়োঃ পুত্রম্ ভীমম্। তৈমসেনিং ঘটোকচমূ। ড্রৌপদেয়ান্ 
(পদীপুত্রান্। ষটপাদোহয়ং শ্লোক ॥১৩--১৪॥ 

তমিতি। নবভির্বাণৈরিতি শেষ: । বাক্ষপমলক্নষম্। অয়মপি যট্পাদ: শ্লোক: ॥১৫। 

হৈড়িম্ব ইতি। হৈড়িস্বো ঘটোব্কচঃ, রাক্ষদমলম্ব যম্ /১৬| 
তশ্তেতি। পর্বতৈরনৈশ্চ সহেতি সা, পাদপৈর ক্ষৈর্জলাশয়ৈশ্চ সহেতি স। চ ॥১৭। 

মাননীয় রাজা! পরে অলম্ুষ ইন্দ্রের বজ্র তুল্য শব্দকারী ভয়ঙ্কর ধন্ধু 

বিস্কারিত করিয়। পঁচিশটা বাণদ্বারা ভীমকে, পাঁচটাদ্ব।র। ঘটে তকচকে, 

তিনটাদ্ব।রা যুধিষ্ঠিরকে, সাতটাদ্বার। সহদেবকে, তিয়ান্তরটাদ্বারা নকুলকে 

এবং পাঁচ পাঁচটাদ্বারা দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ 
করিল ॥১৩-_১৪॥ 

তখন ভীমসেন নয়টা, সহদেব সাতটা, যুধিষ্টির একশত, নকুল চৌষটিটা 
এবং দ্রৌপদীর পুত্রের প্রত্যেকে তিন তিনটা বাণছ।রা অলম্বুষকে প্রতি বিদ্ধ 
করিলেন ॥১৫॥ 

আর মহাবল ঘটোৎকচ পঞ্চাশটা বাঁণদ্বারা অলম্বৃষকে বিদ্ধ করিয়! পুনরায় 

সন্তরটাদ্বার! বিদ্ধ করিল এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিল ॥১৬। 

রাজী! ঘটোৎকচের সেই বিশাল সিংহনাঁদে পর্বত, বন, বৃক্ষ ও জলা- 

শয়ের সহিত এই পৃথিবীটাই কাপিতে লাগিল ॥১৭॥ 

(১৪)...ঘেরুং নাদং ননাদ হ--বা নি। 



৮২২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সোহতিবিদ্ধ৷ মহেম্বাসঃ সর্ববতন্তৈর্মহারখৈঃ | 
পুনবিব্যাধ তান্ সর্ববান্ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈ? ॥১৮। 
তং ত্রুদ্ধং রাক্ষস যুদ্ধে প্রতিক্রুদ্ধন্ত রাক্ষসঃ | 
হৈড়িন্বো ভরতগ্রেষ্ঠ ! প্রতিবিব্যাধ সগ্ুভিঃ ॥১৯॥ 

সোহতিবিদ্ধো বলবতা রাক্ষসেন্দ্রে। মহাঁবলঃ। 

ব্যস্থজচ্ছায়কা-স্তীক্ষান্ র্ণপুঙ্থান্ শিলাশিতান্ ॥২০। 

তে শরা। নতপর্ববাঁণে। হৈড়িম্বং বিবিশুভূশিম্। 
রুষিতাঃ পন্নগ! যদ্বদ্গিরিমুগ্রং মহাবলাঃ ॥২১। 

ততস্তে পাণ্ুবা রাজন! সমন্তান্নিশিতান্ শরান্। 

প্রেষয়ামাস্ত্রুদ্িগ্ন। হৈড়িম্বশ্চ ঘটোতৎকচঃ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইভি। সঃ অলঙ্ব যঃ, মহেষ।সে| মহাধলদ্ধরঃ ॥১৮। 

তমিতি। রাক্ষমমলগ্গ মম্। হৈড়িক্ো। হিডিস্বায়াঃ পুত্র]! ঘটোতকচঃ ॥১৯। 

সইতি। সঃ অলঙ্কঘ:। শিলাশিতান্ শিলান্থ ঘর্ণণেন স্থধারীরুতান্ ॥২০। 

ত ইতি ।নতপরাণ ঈষদ্বক্রোপা স্থাঃ। মহাবলত্বাভাবে গিরিপ্রবেখো ন শ্টার্দিত্যাশর: ।১১। 

তত ইতি । প্ররেষ্য়ামানুনি চিক্গিপুঃ উদদিগ্র। ব্য গ্ুচিত্তাঃ ॥২২। 

সেই মহারথেরা সকল দিক্ হইতে অতান্তবিদ্ধ করিলে, মহাধনু্ধর অলম্ব,ব 

পুনরায় পঁচ পাঁচটা বাণদ্বার৷ তাহ[দের সকলকে তাড়ন করিল ॥১৮। 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন প্রতিত্রুদ্ধ রাক্ষদ ঘটোতকচ যুদ্ধে সাতটা বাণছ।র! 

ক্রুদ্ধ রাক্ষস অলম্ব,ষকে প্রতিতাড়ন করিল ॥১৯। 

বলবান্ ঘটোৎকচ অত্যন্তবিদ্ধ করিলে, রাক্ষশ্রেষ্ঠ মহাবল অঙম্ব,বও 

ঘটোৎকচের 'প্রতি স্ব্ণপুঙ্খ, শিলশাণিত ও তীক্ষ বহুতর বাণ নিক্ষেপ 

করিল ॥২০।॥ 
তখন ক্রুদ্ধ মাবল সপগণ যেমন ভীষণ পর্বতের ভিতরে প্রবেশ করে, 

সেইরূপ সেই নতপর্ব বাণগুলি যাইয়া ঘটোতকচের শরীরে গুরুতরভাবে 

প্রবেশ করিল ॥২১। 

রাজা! তাহার পর সেই পাওবেরা এবং হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ ব্যস্ত 

হইয়া সকল দিক্ হইতে স্ধার বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥২২। 

(১৮) সোহতিবিদ্ো মহেঘাসৈ:...বা নি। (২০)..-শায়কাংস্ত,এম্...পি বানি। (২১) 

'..বিবিশু রাঙ্গসং তদা” ঘষিতা:'--গিরিশৃঙ্গম্...বা। 



পর্ননূণি ভ্রিনবতিতমোহধ্যাঁয়ঃ | ৮২৩ 

স বধ্যমানঃ সমরে পাগুবৈজিতকাশিতিঃ | 
মর্ত্যধর্্মমনু প্রপ্তঃ কর্তব্য নান্ব পগ্ভত ॥২৩॥ 
ততঃ মমরশৌঞ্োহসৌ ভৈমসেনির্মহাবলঃ | 
সমীক্ষ্যেনং তথাবস্থং বধায়ান্য মনে দধে ॥২৪॥ 
বেগঞ্চজ্রে মহান্তপ্চ রাক্ষসেন্্ররথং প্রতি । 

দগ্ধত্রিকৃটশৃঙ্গাভং ভিন্না্ীনচয়ে।পমম্ ॥২৫। 
রথাদ্রথমভিদ্রত্য ভ্রুদ্ধো হৈড়িম্িরাক্ষিপ€। 
উদ্বব্ রথ।চ্চ।পি তং নাগং গরুড়ে। বথ। ॥২৬। 

সমূতক্ষিপ্য চ বাহুভ্যামাবিধ্য চ পুনঃ পুনঃ | 

নিষ্পিপেষ ক্ষিতৌ ক্ষিপ্রং পুর্ণকুম্তমিবাশ্মনি ॥২৭॥ 

বললাঘবসম্পন্নঃ সম্পন্নো বিক্রমেণ চ। 

ভৈমসেনী রণে ক্রুদ্ধ সর্ববসৈন্যান্য ভীষয়ৎ ॥২৮। 

| ভারতকৌমুদী 
সইতি। জিতেন জয়েন কীশস্তে দীপ্যন্ত ইতি তৈ£। মত্/খম্মং মরণম্বভাবম্ ॥২৩। 

তত ইতি। সমরে শৌপ্ডে। মন্তু তৈমসেনিভীমসেনপুত্ধে। ঘটোৎকচ; ॥২৪। 
বেগমিতি। দগ্ধ যং ভ্রিকুটগ্য পর্বতণ্ত শূর্গং তদাভম্।২৫॥ 

রখাদিতি। অভিদ্ত্য দ্রতৎ গন্বা, আঙক্ষিপৎ আকর্সং, উদ্বব উত্তে/লয়ামান ॥২৬। 

সমিতি । আধিধ্য ঘুর্ময়িত। | অশ্মনি পাষাণে ॥২৭। 
সর 

বিজয়শোভী পাগুবের। যুদ্ধে আঘ।ত করিতে লাগিলে, অলম্ব,ষ মৃত্যুযোগ্য 

হইয়া কর্তব্য স্থির করিতে পারিল ন। ॥২৩॥ 

তদনন্তুর যুদ্ধমন্ত মহাবন্গ ঘটোতকচ অলম্বযকে তদবন্থ দেখিয়৷ উহাকে বধ 
করিবার জন্য মনোনিবেশ করিল ॥২৪॥ 

পরে খটোৎকচ, ত্রিকুটপর্ববতের দগ্ধ শূঙ্গতুল্য এবং ন্িগ্ধ কজ্জলরাশির সদৃশ 

অলম্বষের রথের দিকে গুরুতর বেগ করিল (দ্রুত গমন করিল) ॥২৫। 

তৎপরে ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ আপন রথ হইতে অলম্ব,ষের রথে লাফাইয়৷ পড়িয়া : 
গরুড় যেমন সর্প আকর্ষণ ও উত্তোলন করে, সেইরূপ অলম্বষকে আকর্ষণ ও রথ ] 

হইতে উত্তোলন করিল ॥২৬॥ 
ক্রমে ঘটোৎকচ বানুযুগলদ্বারা অলম্ব,ষকে উৎক্ষিপ্ত এবং বার বার ঘুর্মিত 

করিয়। প্রস্তরে পূর্ণকুন্তের ম্যায় সত্বর ভূলে নিম্পেষণ করিল ॥২৭। 

(২৪) ভত: সমরশৌপ্ডো বৈ." সমীক্ষ্য তদবস্থং তম্.* বা। 



৮২৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স বিস্ফারিতপর্বাঙ্গশ্চণিতাস্থিবিভীষণঃ । 

ঘটোৎকচেন বীরেণ হতঃ শালকটক্কটঃ ॥২৯। 

ততঃ স্থমনসঃ পার্থা হতে তন্মিন নিশাচরে । 

চক্র,শুঃ সিংহনাদাংশ্চ বাঁসা-স্তাছ্ুধুবুশ্চ হ ॥৩০॥ 

তাবকাশ্চ হতং দৃষ্টা রাক্ষসেন্দ্রং মহাবলমৃ। 
অলম্ুষং ভীমরূপং বিশীর্ণমিব পর্ববতমূ। 

হাহাকারমকুর্ববন্ত সৈন্যানি ভরতর্ষভ ! ॥৩১। 
জনাশ্চতদ্দদূশিরে রক্ষঃ কৌতৃহলান্বিতাঃ। 

যদৃচ্ছয়া'নিপতিতং ভূমাবঙ্গারকং যথা ॥৩২। 

ঘটোতকচস্ত_তদ্বত্বা রক্ষে! বলবতাঁং বরঃ | 

মুমৌচ বলবননাদং বলং হত্বেব বাসবঃ ॥৩৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
বলেতি। বলেন.শক্তযা:লাঘবেন শীদ্রকারিতয়] চ-সম্পননঃ ॥২৮| 

সইতি। শালকটস্কটায়াঃ পুত্র-ইতি শালকটক্কট: ॥২৯| 

তত ইতি ।ষু স্থমনস আনন্দিতচিত্তাঃ। চুক্রুশুরুচ্গৈপ্ক্রু: | আদুধুবুং ক ম্পরামান্থঃ ॥৩০। 
তাবকা ইতি। তাবকাঃ প্রধানযোদ্ধারঃ। সৈন্যানি চ তাবকানি। ষট্্পাদোহয়" 

শ্লোকঃ ॥৩১।॥ 

জনা ইতি। রক্ষো রাক্ষদমলম্ব,ষম্। মদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ৷ অঙ্গারকং মঙ্গলগ্রহম্ ॥৩২ 

বলবান্, শীন্রকারী, বিক্রমসম্পন্ন ও ক্রুদ্ধ ঘটোতকচ সেইভাবে যুদ্ধ সমস্ত- 
সৈন্যের ভয় উৎপাদন করিল_॥২৮॥ 

তখন অলম্ব,ষের সমস্ত অঙ্গ প্রসারিত হইল, অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া গেল 

এবং সে ভয় জন্মাইতে লাগিল। এইভাবে শালকটক্কট।র পুত্র অলম্বষ বীর 
ঘটোতকচকর্তৃক নিহত হইল ॥২৯॥ 

সেই রাক্ষদ নিহত হইলে, তখন পাগুবের আনন্দিত হইয়। উচ্চ সিংহনাদ 

এবং উদ্ধে বন্ত্রসঞ্চালন করিতে লাগিলেন ॥৩০॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ !:.আর আপনার পক্ষের প্রধান যোদ্ধারা এবং সৈন্যের! মহাঁবল 

ও ভীষণ মৃত্তি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্বতের স্ায় নিহত দেখিয়া 
হাহাকার করিতে থাকিলেন ॥৩১॥ 

সাধারণ লোকেরা কৌতুকা্িত হইয়! ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভূতলে নিপতিত 
মঙ্গলগ্রহের হ্যায় সেই রাক্ষলকে দেখিতে লাগিল ॥৩২)॥ 

সস পপ পপ টা পাশে সপ 

(৩৯)."'হাহাকারমকাধুণ্চ...বা নি। (৩৩)-'.বলবতাং বরম্...বা নি। 



পর্ব্বণি ত্রিনবতিতযোহধ্যায়ঃ। ৮২৫ 

সম্পুঙগ্যমানঃ পিতৃভিঃ সবান্ধবৈর্ধঘটোৎকচঃ কর্ণণি ছুক্রে কৃতে। 
রিপুং নিহত্যাভিননন্দ বৈ তদা৷ হালদ্ুষং পমলম্ব,ষং যথা ॥৩৪। 

ততো নিনা দঃ হুমহান্ সমুচ্ছি,তঃ সশস্বনীনাবিধবাণঘোষবান্। 

নিশম্য তং প্রত্যনদংস্ত কৌরবাস্ততো ধ্বনিভূ€ বনমথাম্পৃশন্তু শম্ ॥৩৫। 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌগপর্ববণি 

জয়দ্রথবধে অলম্বষনিপাতে ত্রিনবতিতমোইধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 

ঘটোহকচ ইত্তি। বলবৎ সাতিখয়ম্, বলং নামাহ্থরম্ত বাসব ইন্্রঃ 0৩৩) 

সমিভি। পিশ্তৃভিবুধিষ্টিরাদিভি: । অলম্ব,ষং রাক্ষলম্, অলঙ্ব,যং মুণ্ডীরীফলম্ 1৩৪ 

তত ইতি। সদুচ্ছিভঃ পাগুবপক্ষে উ্িত:, শঙ্খেন শঙ্খধ্বনিনা সহ নানাবিধবাণানাং 

দোষ: শব্দোহস্তাস্তীতি সঃ। অত্র প্রথমপাদত্রয়ে বংশস্থবিলং চতুর্থে তু কুচিরেত্যুপ- 

জাতিবৃত্তম্ ॥৩৫। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রহরিদ।সদিদ্ধা ্তবাগীশভ্রাচাধ্যবির চিতায়াং মহাভারত- 

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্খবনে ত্রিন্বতিতমোহধ্যায়: ॥০| 

ভারতভাবদীপঃ 

অলম্বষমিভি ॥১--২২। ম্ত্যধশ্মং মরনযোগাতাম্ ॥২৩--২৫॥ আক্ষিপৎ গৃহীতবান্ 

২৩ আবিধা ভ্রা্রি হা ॥২৭-:২০। বিফ্কারিতানি পৃথমৃহ্ভাপি সর্ব ঙ্গানি ॥২৯--৩৪| 

তুবনং স্বর্লোকম্ ॥৩৫। 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিনবতিতমোহধ্যায়: ॥৯৩। 

কিন্তু বলিশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া বলাম্থরবধের পরে 

ইন্দ্রের ন্যায় বিশাল সিংহনাদ করিল ॥৩৩॥ 

ঘটোতকচ দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিলে, বাদ্ধবগণের সহিত যুধিষ্টির প্রভৃতি 

পাগবেরা ঘটোৎকচের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ঘটোতৎকচও তখন পক্ক 

ু্তীরফলের ন্যায় শত্রু অলম্বুষকে নিস্পেষণপূর্ব্বক বধ করিয়া সর্ববতোভাবে 

আনন্দিত হইল ॥৩৪॥ 

তাহার পর পাগুবপক্ষে শঙ্খধবনি ও নানাবিধ বাণধ্বনির সহিত অতি- 

বিশাল আনন্দকোলাহল উখিত হইল তাহ! শুনিয়। কৌরবেরাও তাহার 

প্রতিকোলাহল করিলেন। তদনন্তর সেই উভয়ধবনি জগৎস্পর্শ করিল' ॥৩৫। 
টব স্পা শপিকা শিজ্প জে স্পা শিস শশা ৮০৮ পিসী পিপিপি টি পপির টা শ শীত ৭ 

সপ পপ পিপি 

(৩৪) স পজ্যমান:.. “বানি। (৩৪. '"প্রত্যনদংস্ত পাওবাঃ". বানি। *. 2 সথ।- 

ধিকশততমোহধ্যায়ঃ) বঙ্গ বর্ধ, “.'নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ' বা রানি। 

১৪০৪ 
& 



চতুর্নবতি ধ্যায়ঃ। 
এ € 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
ভারদ্বাজং কথং যুদ্ধে যুুধানে| ন্যবারয়ৎ। 

সপ্ভয়াচক্ষু তত্বেন পরং কৌতুহলং হি মে ॥১। 
সঞ্ভীয় উবাচ । 

শৃণু রাজনেকমনাঃ সংগ্রামং লোমহ্ষণম্ । 
দ্রোণস্ত পাগুবৈঃ সাদ্ধং যুযুধানপুরোগমৈ? ॥২। 
বধ্যমানং বলং দৃষ্ট। যুধুধানেন মারিষ !| 
অভ্যদ্রবৎ স্বয়ং দ্রোণঃ সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্ ॥৩। 

তমাপতন্তং মহস। ভারদ্বাজং মহা রথম্ | 

সাত্যকিঃ পঞ্চবিংশত্যা! ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পযৎ ॥8| 

ভারতকৌমুদী 
ভারেতি। ভারছ্বাজং দ্রোণম্। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ৷ তত্বেন যাথার্থ্যেন ॥১॥ 

শৃপ্িতি | যুযুধান: মাতাকি: পুরোগমঃ অগ্রগামী যেষাং তৈঃ॥২। 
বধ্োতি। বল কৌরবসৈম্তম। হেমারিষ! আধ্য!। অভ্যদ্রবৎ অভ্যধাবহ ॥৩| 

তমিতি। ক্ষুত্রকাণাং তদাখ্যানাং বাণবিশেষাণামূ, সমার্পঘদগীড়রহ ॥৪॥ 
শা পা ৮ পাপা 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_-“সপ্জয় ! সাত্যকি যুদ্ধে কিভাবে দ্রোণকে নিবারণ 
করিল, তাহা তুমি যথার্থরূপে বল তাহ! শুনিবার জন্য আমার গুরুতর 

কৌতূহল জন্মিয়াছে? ॥১। 
সঞ্জয় বলিলেন-_রাজা! আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া সাত্যকি প্রভৃতি 

পাগুবপক্ষের সহিত ড্রোণের লে মহর্ষণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন ॥২॥ 

মাননীয় মহারাজ! সাত্যকি কৌরবসৈম্ বধ করিতেছেন দেখিয়া দ্রোণ 

নিজেই যথার্থবিক্রমশালী সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩॥ 
মহারথ দ্রোণ বেগে আসিতে লাগিলে, সাত্যকি পঁচিশট! ক্ষুদ্রকদ্ার৷ 

তাহাকে পীড়ন করিলেন ॥8| 

(৯-৮পরং কৌতুহলং মম-বর্ধ। (২) শৃনু রাজন্! মহাপ্রাজ 1...বা নি। (৩)-- 

সাতাকিঃ সত্যবিক্রমঃ:--বঙ্গ বর্ধ। 



চতুর্নবতিতমো হ্ধ্যায়ঃ | ৮২৭ 

দ্রোণোইপি যুধি বিক্রীন্তে। যুযুধানং সমাহিতঃ | 
অবিধ্যৎ পঞ্চভিন্ত ং হেমপুশ্ৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥৫॥ 
তে বর্ম তিত্ব্! স্থদুঢ়ং ছ্বিষৎপিশিততোজনাঃ। 
অত্যযুর্ধরণীং রাজন্! শ্বসম্ত ইব পন্নগাঃ ॥৬ 
দীর্ঘবাহুস্ততঃ ত্ুদধা্তো ত্রা্দিত ইব দ্বিপঃ। 
দ্রোণং পঞ্চাশতাবিধ্যন্নারাচৈরন্সিসশ্নিভৈঃ ॥৭॥ 

ভাঁরদ্বাজে! রণে বিদ্ধ! যুযুধানেন সত্বরমূ । 

সাত্যকিং বহুভির্বা ণৈর্যতমানমবিধ্যত ॥৮॥ 

ততঃ ত্রুদ্ধো মহেম্াসে ভূয় এব মহাঁবলঃ। 

সাত্বতং গীড়য়ামাস শরেণান তপর্বণ। ॥৯॥ 

স বধ্যমনঃ মমরে ভারদ্বাজেন সাত্যকিঃ। 

নাভ্যপদ্ভত কর্তব্যং কিঞ্চিদেব বিশাংপতে ! ॥১০॥ 

তারতকৌমুদী 
দ্রোণ ইতি। সমাহিত; সাত্যকিগ্রহারে কতমনোযোগ:ঃ ॥৫। 

তইতি। বম্ম সাতাকেঃ কবচম্। দ্বিষংপিশিতভোজনাঃ শক্রমাংসভোজিনঃ ॥৬] 

দীর্দেতি। দীর্ঘবাছঃ সাত্যকিঃ, তোত্রাদ্দিতঃ অস্কুশ তাড়িত, ছিপো হাত্তী ॥৭| 

ভাঁরেতি। ভারদ্বাজে| ড্রোণঃ, ঘুযুধানেন সাত্যকিনা। যতমানং জরায় ॥৮| 

তত ইতি । মহেঘাসো মহাধন্থ্ররো দ্রোণঃ। সাহভং সাত্বতবংশীয়ং সাতাকিম্ ॥ক। 

যুদ্ধে বিক্রমশালী দ্রোণও মনোযোগী হইয়। স্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত পাঁচ! 

বাণদ্ব। রা সত্বর সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥৫॥ 
র[জা! শক্রমাংসভোজী সেই বাণগুলি যাইয়া সাত্যকির সুদৃঢ় বন্ধ ভেদ 

নিয়! নিশ্বাসতা।গী সর্পের স্তাঁয় ভূমিতে প্রবেশ করিল ॥৬| 

তদনস্তর দীর্ঘবাহু সাত্যকি অস্কুশতাড়িত হস্তীর স্তায় ক্রুদ্ধ হইয়! আগ্রিতুল্য 

পর্চশট। নারাচছ।র] দ্রোণকে তাড়ন করিলেন ॥৭॥ 

সাত্যকি তাড়ন করিলে এবং জয়ের জন্য যত্ব করিতে থাকিলে, দ্রোণ সত্বর 

বহুতর বাণদ্বার! তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৮। 
তাহার পরে আবার ক্রুদ্ধ, মহাধনুদ্ধর ও মহাবল দ্রোণ একটা নতপর্ব 

খাণদ্ধারা সাত্যকিকে পীড়ন করিলেন ॥৯| 

(৩)...হ্মপুছ্ঘৈ: শরৈং শিতৈবানি। (১)--বন্মীকমিব পর্নগাঃ_নি। (৭) দীর্ঘ- 

খাহুরভিত্ুদ্ধঃ...নি। (৯). ব্রাতেন নতপর্বণাম্_বা নি। 



৮২৮ মহাভারতে দ্র“. 

বিষএবদনশ্চাপি যুহুধানোহভবন্নপ !। 
ভারদাজং রণে দৃষ্ট। বিস্জন্তং শিতান্ শরান্ ॥১১। 
তস্ত সংপ্রক্ষ্য তে পুত্রাঃ সৈনিকাশ্চ বিশাংপতে !। 
গ্রহষ্টমনসো ভূত্বা! সিংহবদ্ধযনদন্ মুহুঃ ॥১২। 
তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং পীড্যমানঞ্চ মাধবমূ । 
যুধিষ্ঠিরোহব্রবীন্রা জা সর্ববসৈন্যানি ভারত ! ॥১৩। 
এষ বৃষঞ্িবরো বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ | 
গ্রস্তাতে যুধি বীরেণ ভানুমানিব রাহুণা ॥১৪। 
অভিদ্রবত গচ্ছধ্বং সাত্যকিধত্র যুধ্যতে। 

ৃষ্টছ্যুন্নঞ্চ পাঞ্চাল্যমিদমাহ জনা ধিপঃ ॥১৫॥ 

তারতকৌমুদী 
সইতি। বধ্যমানঃ গ্রহিয়মাণঃ। নাভ্যপছত অবধারয়িতুং নাশক্রে।২ ॥১০। 

বিষপ্নেতি। বিস্ন্তং নিক্গিপন্থম। শিতান্ শিলাধর্ষণেন স্ুধারীকুতান্ ॥১১॥ 
তমিতি। তং তদবস্থং সাত্যকিম্ ॥১২। 

তমিতি। মাধব মধুবংশীয়ং সাত্যকিম্ ॥১৩| 

এষ ইতি । বুঞ্বিরো বৃষিবংশতরেষ্ঠঃ | বীরেণ দ্রোণেন, ভানুমান্ সূরা: ॥১৪। 

অভীতি। অভিদ্রবতঃদ্রোণমাক্রামত। জনাধিপো যুধিষ্টিরঃ ॥১৫। 

নরনাথ! দ্রোণ যুদ্ধে আঘাত করিতে থাকিলে, সাত্যকি কোন কর্তৃবাই 
স্থির করিতে পারিলেন না ॥১০॥ 

রাজা! বরং সাত্যকি ঘুদ্ধে দ্রোণকে অনবরত নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে 

দেখিয়া বিষপ্নবদ্ন হইয়া পড়িলেন ॥১১। 
নরনাথ! আপনার পুত্রেরা ও সৈম্কেরা সাত্যকিকে সেইরূপ দেখিয়া 

আনন্দিত হইয়া মুহুমুু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥১২। 
ভরতনন্দন! সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ ও সাত্যকির গীড়নবৃত্তাস্ত শুনিয়া 

রাজা যুধিষ্টির তাহার সমস্ত সৈম্াকে বলিলেন__॥১৩। 
“রাহু যেমন নূর্ধ্যকে গ্রাস করে, সেইরূপ বীর দ্রোণ এই বুষ্ধিবংশশ্রেস্ঠ, 

বীর ও যথার্থবিক্রমশালী সাত্যকিকে যুদ্ধে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥১৪ 

অতএব সাত্যকি যেখানে যুদ্ধ করিতেছেন, তোমর| সেইখানে যাও, 

দ্রোণকে আন্ররমণ কর'। পরে যুধিষ্ঠির পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যয়কে এই কথা 
বলিলেন--॥১৫। 



পর্বরণি চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ। ৮২৯ 

অভিদ্রব দ্রুতং দ্রোণং কিমু তিষ্ঠসি পার্ধত !। 
ন পশ্যসি ভয়ং ঘোরং দ্রোণামঃ সমুপস্থিতমূ ॥১৬।॥ 
অসৌ দ্রোণো মহেঘাঁসো যুযুধানেন সংঘুগে। 
ক্রীড়তে তস্তবদ্ধেন পক্ষিণা বালকে। যথা ॥১৭। 

তত্রৈব সর্ব গচ্ছন্ত ভীমসেনমুখা রখাঃ। 
ত্বয়ৈব সহিতা৷ যত্তা যুযুধানরথং প্রতি ॥১৮॥ 
পৃষ্ঠতোহনুগমিঘ্ামি ত্বামহং সহসৈনিকঃ | 
সাত্যকিং মোক্ষয়স্াগ্য যমদংস্রান্তরং গতম্ ॥১৯। 
এবযুভ্ত।1 ততো! রাজ! সর্ববসৈন্যেন পাণগুবঃ। 
অভ্যদ্রবদ্রণে দ্রোণং যুযুধানস্ত কারণাৎ ॥২০॥ 

তত্রারাবে। মহানাসীদৃদ্রোণমেক যুধুৎমতাম্। 

পাঁগুবানাঞ্চ ভদ্রং তে স্গ্তয়ানাঞ্চ সর্বশঃ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 
অভীতি। অভিদ্রব অভিধার। হে .পাধত! পুত্বপৌত্র!। ঘোরং মহহ। ১৬ 

অসাবিতি। মহান্ ইছাসো ধধন্ত স মহাধন্ুদ্ধর ইত্যর্থঃ। তন্থবদ্ধেন ন্ুত্রবঙ্গেন 1১৭ 
তত্রেতি। ভীমসেনমুখা ভীমমেনপ্রভৃতরঃ | যক্তাঃ সাত্যকিরক্ষণায় যন্তবন্থুঃ ॥১৮| 

পৃষ্ঠত'ইতি | অন্থ পরমূ। ঘমস্য দং্টা €রং দশ্থশ্রেণীঘয়াভ্যন্তরম্ ॥১৯। 
এবমিতি। অভ্যদ্রবং অভাধাবং। যুধুধানস্ত কারণাং সাত্যকে রক্ষাহেতে: ২০) 

পুষতনন্দন! আপনি দ্ড়াইয়। আছেন কেন? দড্রোণ হইতে আমদের 

যে গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিতেছেন না ? ॥১৬। 

বালক যেমন সুত্রবদ্ধ পক্ষিদ্বারা খেল! করে, সেইরূপ মহাধনুর্ধর এ দ্রোণ 

যুদ্ধে সাত্যকিছ্বারা খেলা করিতেছেন ॥১৭। 

অতএব ভীমসেনগ্রভৃতি রঘীরা সকলে যত্ববান্ হইয়া! জ(পনার সহিত সেই 

স্থানেই সাত্যকির রথের দিকে গমন করুন ॥১৮। 

আমি সৈম্তগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার পিছনে যাইব। আপনি 

আজ যমের দস্তশ্রেণীদ্ধয়ের মধ্যগত সাত্যকিকে মুক্ত করুন? ॥১৯॥ 
রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া সমস্ত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে 

মাত্যকিকে রক্গ। করিবার জন্য দ্রেণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২০। 
১ শাশাাশীপীসি পেশ সদ পিপি শীত ২ সপ পপি পপি 

(১৭) ক্রীড়তে স্থত্রবন্ধেন:'-বা নি। (১৮)*"ভীমসেনপুরোগমাঃ"সহিতাঃ সর্বে-বা 
নি। (২০) হ্রধসৈহ্থেন ভারত !-বানি। (২১) ড্রোণমেকং জিঘাংসতাম্-*'বঙ্গ বর্ঘ। 



৮৩০ মহাভারতে জোঁণ--. 

তে সমেত্য নরব্যাত্রা ভারদ্াজং মহারথম্। 

অভ্যবর্ষন্ শরৈস্তীক্ষেঃ কঙ্কবহিণবাজিতৈঃ ॥২২॥ 
ল্য়ন্নেব তু তান্ বীরান্ দ্রোণঃ প্রত্যগ্রহীৎ স্বয়ম্। 
অভিথীনাগতান্ যদ্ধৎ সলিলেনাসনেন চ ॥২৩ 

তপিতাস্তে শরৈস্তস্ত ভাঁরদ্বাজন্ত ধন্থিনঃ | 
আতিখেয়গৃহং প্রাপ্য তর্্যন্তেহতিথযে। যথা ॥২৪। 

ভারদ্বাজস্ত তে সর্বেব ন শেকুঃ প্রাতিবীক্ষিতুম্ । 
মধ্যন্দিনমনুপ্রাপ্ত, সহআঁশুমিব প্রভো ! ॥২৫। 

তীংস্ত সর্ববান মহেঘাসান্ দ্রোণঃ শস্্ভৃতাং বর? । 

অতীপয়চ্ছরব্রাতৈর্গভস্তিভিরিবাংশুমান্ ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
তঞজেতি। আরাবঃ কোলাহল; । যুফুখসতাং বোদ্ধ,মিচ্ছতাম্। ভদ্রং মঙ্গলমন্থ ॥২১। 
তইতি। ক্কবহিণঘোঃ পঞ্ষিনোর্বাজাঃ পঞ্ছ। এষু সগ্তাতাঃ স্থিতা ইতি তৈ ॥২৭। 

ন্ময়সিতি | ন্ময়ন্ ্মরমান ঈষদ্ধমন্।  অতিথান্ ধান্মিকো গৃহস্থ ইতি শেযঃ ॥২৩। 
তাঁপত। ইতি। বীরা নীরা প্রহথারপ্রাপ্ত।া তপ্যস্োবেতি ভাবঃ। আতিদেন। 

সদগৃহস্থঃ ॥২৪॥ 

ভারেতি। ভারদ্াজং ড্রোশম্। সহম্রাঃ শ্ুং কুধ্যম্ ॥২৫। 

এক দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষী সমস্ত পাগুব ও স্থঞ্জয়গণের 
তখন বিশাল কোলাহল হইতে লাগিল। মহারাজ! আপনার মঙ্গল 

হউক ॥২১। 

সেই নরশ্রেষ্ঠেরা উপস্থিত হইয়া মহারথ দ্রেণের উপরে কক্ক (হাডগিন)। 

ও ময়ূরের পক্ষযুক্ত তীক্ষ বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২২। 

ধান্মিক গৃহস্থ যেমন জল ও আসন দান করিয়া আগত অতিথিগণকে গ্রা2ণ 

করেন, সেইরূপ দ্রেণ স্বয়ং ঈষৎ হাস্য করিয়াই সেই বীরগণকে গ্রহণ 

করিলেন ॥২৩। 

অতিথিরা যেমন ধাম্মিক গৃহাস্থের গুহে উপস্থিত হুইয়। অতিথিসৎকার 

পাইয়া তৃপ্িলীভ করেন, সেইরূপ সেই ধন্ুদ্ধরেরা দ্রোণের নিকট হইতে 

শরাঘ।ত পাইয়া তপ্তিলাভ করিলেন ॥২৪॥ 

কিন্ত রাজা! ঠাহার! সকলে মধ্যন্দিনগত সূর্ধ্যতুল্য দ্রোণের প্রতি দৃষ্টি- 
পাতও করিতে সমর্থ হইলেন না ॥২৫॥ 

(২৩) ম্মমমিব তু তান্ সর্বান্...বঙ্গ বর্ধ। (২৪)-.নৃপতেইিতিথয়ো যথা--পি বদ্ধ। 



গর্ববণি চতুর্নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৩১ 

বধ্যমানা মহারাজ ! পাগ্ুখাঃ হ্হগ্য়াস্তথা | 

ভ্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত পঙ্কমগ্রা ইব দিপা) ॥২৭॥ 

দ্রোণস্ত চ ব্যদৃশ্যান্ত বিসর্পন্তে। মহাঁশরাঃ। 
গভন্তয় ইবার্কস্ত গ্রতপন্তঃ সমন্ততঃ ॥২৮। 

তন্মিন দ্রোণেন নিহতাঃ পাঞ্চালাঃ পঞ্চবিংশতিট। 

মহারথাঃ সমাখ্যাতা ধৃষ্টদ্যুন্ত সম্মতাঃ ॥২৯। 
পাগুনাং সর্বসৈন্যেষ পাঞ্চালানাং তথৈব চ। 

ভ্রোণং ম্ম দদৃশুঃ শুরং বিশিপ্পন্তং বরান্ বরন্ ॥৩০। 

কৈকেয়ানাং শতং হত্ব। বিদ্রাব্য চ সমন্ততঃ | 

দ্রোণস্তস্থ্বে মহারাজ ! ব্যাদিতাস্ত ইবান্তকঃ ॥৩১। 

ভারতকৌমুদী 

তানিতি। শরান।, ত্র।তৈঃ সমূহঃ, গভন্তিডিঃ কিরৈঃ, অংশ্রখান্ গুয): ॥২৬। 

বপোতি । বধ্যমানা আহন্যমানাঃ । জাত।বুং রক্ষকমূ। নন্যগক্ছন্থ নালভম্ক ॥২৭| 

দ্োনশ্তেতি। চি সর্বত্র গ্রপরন্ুঃ | গভন্তয়ঃ কিরণাঃ ॥২৮। 

তশ্সিন্নিতি। তশ্মিন কালে। সন্বতাহ প্রিয়হেন বীরহ্েেন চাভিমতা;: ॥২৯। 

চান পাগুনাং পাগুবানাম। ম্মশঃ পাদপূরণে | বরান্ বরান্ বীরান্ ॥৩০॥ 

কৈকেয়ানামিতি। বিদ্াব্য অপসার্ধা। ব্যািতান্তঃ 'প্রকটিতবদনঃ ॥৩১। 

অথ চ সুর্ধ্য যেমন কিরণদ্বারা সকলকে সন্তপ্ত করেন, সেইরূপ অস্ত্রধারি- 

শ্রেষ্ঠ ভ্রোণ বাণমমৃহদ্বারা সেই সমস্ত মহাধনুদ্ধরকে সন্তপ্ত করিতে 
লাগিলেন ॥২৬॥ 

মহারাজ! দ্রোণ আঘাত করিতে লাগিলে, পাগ্ডবগণ ও স্ঞ্য়গণ কর্দমমগ্ন 

হন্তিগণের ন্যায় কাহাঁকেও রক্ষক পাইলেন ন| ॥২৭॥ 

সকল দিকে সন্তাপকারী সুর্যের কিরণসমূহের ন্যায় দ্রোণের বিশাল 

শরসমূহকে সকল দিকে বিচরণ করিতে দেখা গেল ॥১৮। 
সেই সময়ে দ্রোণ, মহারথ বলিয়া বিখ্যাত এবং ধুষ্টছ্যয়ের অভিমত 

পাধ্ালদেশীয় পচিশ জন বীরকে বধ করিলেন ॥২৯॥ 

আর মহাবীর দ্রোণ, পাগ্ডবগণ ও পাঁঞ্চালগণের সমস্ত সৈন্তের মধ্যে প্রধান 

প্রধান বীরকে বধ করিতেছেন দেখ! গেল ॥৩০| 

মহারাজ ! কৈকেয়গণের মধ্যে এক শত বীরকে ব বধ করিয়! | এবং অন্য বীর- 

রা বধ্যমানা 1 রণে রাছন্। . 'পি বঙ্গ রা নি তদা ছোণেন-বদ্ধ। 



৮৩২ মহাভারতে দ্রোণ_-- 

পাঞ্চালান্ স্যপ্জীয়ান্ মত্স্যান্ কৈকেয়াংশ্চ নরাধিপ !। 
দ্রোণোহজয়ন্মহাবাছুঃ শতশোহথ সহজ্রশঃ ॥৩২॥ 

তেষাঁং সমভবচ্ছবে! বধ্যতাং দড্রোণসায়কৈঃ | 
বনৌকসামিবারণ্যে দা তাং ধূমকেতুনা ॥৩৩। 
তত্র দেবাঃ সগন্ধরর্বাঃ পিতরশ্চাব্রবন্ নৃপ !। 

এতে ড্রবন্তি পাঞ্চালাঃ পাগুবাশ্চ সসৈনিকাঃ ॥৩৪॥ 

তং তথা সমরে দ্রোণং নিদ্বন্তং সোমকান্ রুষা! | 

ন চাপ্যভিযঘূঃ কেচিদপরে নৈব বিব্যধুঃ ॥৩৫॥ 

বর্তমানে তথ। রৌড্রে তম্মিন্ বীরবরক্ষয়ে | 

অশ্বণোৎ সহসা পার্থঃ পাঞ্চজন্াস্ত নিস্বনমূ। 

পুরিতো বান্দেবেন শঙ্খরাট্ স্বনতে ভূশম্ ॥৩৬। 

ভারতকৌমুদী 
পার্ধালানিতি । এতে দেশবাচিন:ঃ শব। দেশিষু লক্ষান্তে ॥৩২| 

তেষানিতি। বধাতাহ বধ্যম'নানাম্। দহাতাং দহাথানানাম্, ধূমকেতৃনা অগ্নিনা ॥৩৩। 

তঞ্জেতি। দ্রবন্তি দ্রোণপ্রহারাতিণয়াং পলায়স্থে ॥৩৪॥ 

তমিতি। নৈব বিবাধু; নৈব তাড়মিতুং শেকুঃ, প্রহারার্ত স্থাং ॥৩৫। 

গণকে সকল দিকে অপসারিত করিয়। দ্রোণ প্রকটিতবদন যমের ন্যায় অবস্থান 

করিতে লাগিলেন ॥৩১। 

নরনাথ ! তাহার পর মহাবাহু দ্রেণ_-পাঞ্চাল, স্থপ্তয়, মৎস্য ও কেকয়- 

দেশবাসী শত শত ও সহস্র সহস্র বীরকে জয় করিলেন ॥৩২। 

অগ্নি বনমধ্যে দগ্ধ করিতে লাগিলে বন্য জন্তগণের যেমন আর্তনাদ হইতে 

থাকে, সেইরূপ দ্রোণ বাণদ্বার। বধ করিতে লাগিলে সেই সৈম্গণের আর্তনাদ 

হইতে লাগিল ॥৩৩। 

রাজ! ! তখন আকাশস্থ দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও পিতৃগণ বলিতে ল।গিলেন-__. 

“এই পাগুবগণ ও পাঞ্চালগণ সৈম্যগণের সহিত পলায়ন করিতেছেন? ॥৩৪। 

প্রোণ ক্রোধবশতঃ যুদ্ধে সেইভাবে সোমকদিগকে সংহার করিতে লাগিলে, 

কোন যোদ্ধারাই তাহার অভিমুখে যাইতে পারিলেন না, কিংবা! তাহাকে 
তাড়ন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥৩৫॥ 

(৩৩)-"বিদ্ধানাং দ্রোবসায়কৈঃ.""বা। নি। (৩৫) ''মোমকান্ রণে'"বা নি। (৩৬), 

পুরিতে বান্দেবেন শঙ্খরাজে মহাত্মনা--নি। 



পর্ববণি চতুর্নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 5 

যুধ্যমানেযু বীরেধু সৈম্বব তা ভরঙ্গিযু। 
নদৎন্থ্ ধার্তরাষ্ট্রেমু বিজয়স্য রথং প্রতি ॥৩৭॥ 
গাণ্ডীবস্ত চ নির্ঘোষে বিপ্রন্ে সমস্ততঃ | 
কশ্মলাভিহতো রাজা চিন্তয়ামাস পাগ্ডবঃ ॥৩৮॥ (যুগ্মকমূ) 

ন নৃনং স্বস্তি পার্থায় যথা স্বনতি শঙ্বরাট্। 
কৌরবাশ্চ যথা হষ্টা বিনদস্তি মুহুমুহঃ ॥৩১॥ 
এবং স চিন্তযিত্ব তু ব্যাকুলেনান্তরা স্বন[ | 
অজাতশত্রঃ কৌন্তেয়ঃ সাত্বতং প্রত্যভাষত ॥৪০॥ 
বাষ্পগদৃগদয়। বাচ। মুহ্মানো! মুহুমুছঃ | 
কৃত্যস্তানন্তরাপেক্ষী শৈনেয়ং শিনিপুঙ্গবম্ ॥৪১॥ (যুঘকম্) 

তারতকৌমুদী 
বর্ডেতি। পার্থে। মুধিষ্টিরঃ। দুরত্বেহপি অবণোপপত্তিমাহ পৃরিত ইতি। যটপাদোহ্য়ং 

শ্লোক: ॥৩৬। 

যুধোতি । দৈদ্ধবশ্য জয়দধশ্ত | বিজয়স্যাঙ্জুনশ্য । কশ্মলেন মোহেনাভিহতঃ ॥৩৭--৩৮। 

চিন্তাগ্রগরমাহ নতি ন্বপ্তি নঙ্গরম্, পার্থায়াজ্ভনায়। যথাশবদ্ধয়ুং হেসর্থে ॥৩৯| 

এবনতি। অক্গাতখন্রবরবেষ্ঠির সাহতং সাহ্বতবংশীয়ম্। কৃত্যন্ কর্তব্ন্য, অনস্তরা- 

পেকী মননন্তর্যযান্বেধী তপরক ঞব্যানুসদ্ধায়ী তার্থ:, শৈনেয়েং সাত্যকিম্ 1১৪১৪ 
নি শপ শপ 

সেই ভাবে সেই ভীষণ বীরবরক্ষয় চলিতে লাগিলে, যুধিষ্টির হঠাৎ পাঞ্চজন্থা- 

শঙ্ঘের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কেন না, কৃষ্ণ মুখবায়ুদ্ধারা পুর্ণ করিতে- 

ছিলেন বলিয়। সেই শঙ্ঘশ্রেষ্ঠ গুরুতর ধ্বনি উৎপাদন করিতেছিল ॥৩৬॥ 
জয়দ্রথের রক্ষক বীরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলে, ধার্তরাষ্ট্রের অজ্ুনের রথের 

নিকটে সিংহনাদ করিতে থাকিলে এবং সকল দিকে গাণ্ডীবধন্ধুর শব্দ তিরো- 

হিত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির মোহে অভিভূত হইয়! চিন্ত! করিলেন-_/৩৭-৩৮। 

'যে হেতু পাঞ্চজন্যধ্বনি হইতেছে এবং কৌরবের। আনন্দিত হইয়া মুকুরু্ছ 

সিংহনাদ করিতেছে, সে হেতু নিশ্চয়ই অজ্জ্বন কুশলে নাই” ॥৩৯॥ 

এইরূপ চিন্তা করিয়া কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠির মোহে মুুমুন্থ অভিভূত হইয়! 
পরকর্তৃব্য বিষয়ের বিব্চেন৷ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে ও বাম্পগদ্দগদ বাক্যে সাত্বত- 

বংশীয় শিনিকুলশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে বলিলেন ॥৪__৪১॥ 
সি ্প্পপপীত  শাপিপিপদ  শ্াীটাপপা? শ্পিশীতি শিপ সি টিপস তাপসী আসল শষ সর শে জা 

(৪) এবং সক্চিন্তযিত্বা তু'"বা নি। 

১০৫ 



মহাভারতে দ্রোণ-- 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
যঃ স ধর্ধাঃ পুরা দৃষ্টঃ সন্ভিঃ শৈনেয় ! শাশ্বতঃ | 
সাম্পরাযে স্ৃহতকৃত্যে তল্ত কালোহ্যমাগতঃ ॥৪২॥ 

সর্বেঘপি চ যোধেষু চিন্তয়ন্ শিনিপুঙ্গব ! | 

ত্বততঃ সুহ্ৃততমং কঞ্চিন্নীভিজানামি সাত্যকে ! ॥8৩॥ 

যে! হি প্রীতমন। নিত্যং যশ্চ নিত্যমনুব্রতঃ | 

কার্যে সসাম্পরায়ে চ নিযোজ্য ইতি মে মতিঃ ॥৪৪। 

যথ! চ কেশবে। শিত্যং পাগুবানাং পরায়ণম্। 

তথা ত্বমপি বাঞ্চেয় ! কৃষ্ণতুল্যপরাক্রমঃ ॥৪৫॥ 
সোহহং ভারং সমাধাস্তে ত্বরিতং বোট মহদি। 
অভিপ্রারঞ্ মে নিত্যং ন বৃথা কর্তৃমহ্সি ॥৪৬ 
স ত্বংভ্রাতুর্বয়স্তস্য গুরোরপি চ সংযুগে। 

কুরু কৃচ্ছে, মহাবার্থমজ্জ্নস্ত নররধভ ! ॥8৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

যইতি। সপ্তিম্নিভিঃ, শাশ্বতশ্চিরন্তনঃ। সাম্পরায়ে যুদ্ধসন্বদ্ধিনি ॥৪২। 
সর্বেঘিতি। যোধেযু স্বপক্ষগতেষু। ত্বত্তঃ তবাপেক্ষয়া ॥৪৩| 

যইতি। অনুত্রত: অনুকূল: ৷ সাম্পরায়ে যুদ্ধস্বদ্ধিনি, নিযোজা: প্রেম; ।৪81 
যথেতি। পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ। হেবাফ্েয়! বুষ্িবংশ্ট 1 18৫॥ 

সইতি। সমাধাস্তে তি স্থাপয়ি্তে ৷ বৃথা নিক্ষলম্ ॥৪৬৷ 

_ যুধিষ্টির বলিলেন__“সাত্যকি! সাধুজনের! পরের সেই যে চিরস্তন ধর্মের 
বিষয় পর্যালোচন। করিয় গিয়াছেন, যুদ্ধসন্থন্ধী সুহৃৎকাধ্যবিবয়ে এই তাহার 

কাল আসিয়াছে ॥3২। 

শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ! আমি চিন্তা করিয়া আমার সমস্ত যোদ্ধার মধ্যে 
তোৌম। অপেক্ষা প্রধান সুহৃৎ কাহাকেও দেখিতেছি ন1 ॥৪৩॥ 

যিনি সর্বদা সন্তষ্টচিত্ত এবং যিনি সকল সময়েই অনুকূল থাকেন, যুদ্ধের 
কার্যে তাহাকেই নিযুক্ত কর! উচিত ইহাই আমার ধারণ। ॥881 

অথ চ বৃষ্ণিনন্দন ! কৃষ্ণ যেমন সর্বদাই পাগুবগণের পরম আশ্রয়, কৃষ্ণের 

তুল্য পরাক্রমশালী তুমিও সেইরূপই বট ॥৪৫॥ 
অতএব আমি তোমার উপরে কোন ভার আরোপণ করিব, তুমি তাহা 

ত্বর বহন করিতে পার। তুমি সর্বদাই আমার ইচ্ছা সফল করিয়া থাক ॥৪৬॥ 
স্্্প পল শী পপি পিসপপাসিপিপীপাপাপিসপীপশপপী পপ স্পা শশা শিশাপশাশিশ পপ পিপি আপা ৬ ওপর পপ পাশ 

(9৫) য্থা বা. 'বদ্ধ। (৪৯). নুন বো মর্থসি-: পিবানি। 
চে 
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ত্বং হি সত্যব্রতঃ শুরো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ | 

লোকে বিখ্যায়সে বীর! কন্মভিঃ সত্যবাঁগিতি ॥৪৮। 

যো হি শৈনেয় ! মিত্রার্থে যুধ্যমানস্ত্যজেতনুম্। 
পৃথিবীং বা দ্বিজাতিভ্যো যো দগ্যাৎ ম সমো। ভবেৎ ॥8৯॥ 
শ্রুতাশ্চ বহবোহম্মীভী রাজীনে! যে দিবং গতাঃ। 

দত্বেমাং পৃথিবীং কৃৎন্াং ব্রাহ্মণেত্যে। বথাবিধি ॥৫০॥ 

এবং ত্বামপি ধর্মাত্বন! প্রবাচেইহং কৃতাঞ্জলিঃ | 

পৃথিবীদানতুল্যং স্যাদধিকং বা ফলং বিভো ! ॥৫১॥ 
এক এব সদ কৃষ্ণ মিত্রাণামভয়ঙ্কর; | 

রণে সংত্যজতি প্রাণান্ দ্বিতীযস্তরঞ্চ সাত্যকে ! ॥৫২। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। গুরোরস্শিক্ষকশ্য। সহায়ার্থং সহায়প্রয়োজনং সাহাঘ্াম্ ॥৪৭। 

ত্বমিতি। সতাত্রতশ্চিরসত্যপরারণঃ ৷ বিখায়সে বিশেষেণোচ্যসে ॥8৮॥ 

অথার্জুনসাহাধ্যার্থগমনে যদি মে মৃত্যু্বেদিত্যাহ য ইতি। সংদ্বিবিধো জন: ॥৪৯1 

নন ব্রাঙ্মণেভ্যে। ভূমিদানে কিং ফলমিত॥াহ শ্রুতা ইতি। কৃৎন্সাং সর্বপ্রকারাম্ ॥৫০| 

এবমিতি। প্রযাচে অঞ্কুনসাহাব্যার্থে গমনম্। ফলং যুদ্ধে মৃত্যাবিতি শেষ; ॥৫১। 

রুষতুল্যতমা সাত্যকিং স্ততি তত্র গমনায় এক ইতি । সংতাজতি ত্যক্তমুদ্যুও্ক্তে ।৫২। 

নরশ্রেষ্ঠ ! অর্জন তোমার ভ্রাতা, সখা এবং অস্ত্রশিক্ষক। অতএব তুমি 
অজ্জনের এই বিপদে সাহায্য কর ॥৪৭॥ 

বীর! তুমি সত্যপরায়ণ, বলবান্, মিত্রগণের অভয়ুদ।তা এবং জগতে 

কর্মদ্বারা সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ ॥৪৮।॥ 

সাত্যকি! যে লোক মিত্রের জন্য যুদ্ধ করিতে থাকিয়। দেহত্যাগ করে, 

কিংবা! যে লোক ব্রান্মণদিগকে ভূমি দান করে, সেই দ্বিবিধ লোকই সমান 

হইয়া থাকে 0৪৯॥ 

ধাহারা যথাবিধানে ত্রাক্মণদিগকে সর্বপ্রকার ভূমি দান করিয়া স্বর্গে গমন 

করিয়াছেন, সেগ্রকার বহু রাজার বৃত্তান্ত আমরা শুনিয়াছি ॥৫০| 

ধর্মাত্বন! আমি কৃতাগ্তলি হইয়া তোমার নিকটেও ইহা! প্রার্থনা 

করিতেছি। কারণ, প্রভাবসম্পন্ন ! যুদ্ধে মৃত্যু হইলে, ভূমিদানতুল্য, কিংবা! 

তদপেক্ষাও অধিক ফল হইয়া! থাকে ॥৫১॥ 
শিপ টা্সপীত পা শশী শি শিশীিদ শ পাপিপীদশ শী শা পিশাাশিশাশি পচ শীশিশ শপ  শাশিসীশি পাশ ১. পাপী পি পেশি শি সি 

(৪৯)...পৃথিবীঞ্চ...বা নি। 



৮৩৬ মহাভারতে দ্রোণ-. 

বিজ্ঞান্তস্ত চ শুরস্ত ধুদ্ধাৎ প্রার্থয়তো৷ যশঃ | 

শুর এব সহায়ঃ স্যান্নেতরঃ প্রাকৃতো জনঃ ॥৫৩॥ 

ঈদৃশে হি পরামর্দে বর্তমানস্য মাধব ! | 
ত্বদন্যো হি রণে গোণ্ডা বিজয়স্য ন বিদ্যাতে ॥৫৪॥ 
শ্লীঘন্নেব হি কন্মীণি শতশস্তব পাণ্ডবঃ | 

মম সংজনয়ন্ হর্ষং পুনঃ পুনর কীর্ভয়ৎ ॥৫৫॥ 
লঘৃহস্তশ্চিত্রযোধী তথা লঘুপরাক্রমঃ | 

প্রাজ্ঞঃ সর্বান্ত্রবিচ্ছ,রে। ন চ মুহাতি সংযুগে ॥.৬| 

মহান্বদ্ধো মহোরস্বে। মহাবাহুর্মহাধনুঃ | 

মহাবলো! মহাবীর্ধ্যঃ স মহাত্মা মহারথঃ ॥৫৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

অথাত্রান্টো ন কিং নিযুজ্যত ইত্যাহ বিক্রান্শ্টেতি। প্রাকৃতঃ সাধারণ: ৪৫৩৫ 

ঈদৃশ ইতি | পরামর্দে দাকণমংঘপে । গোপ্তা রক্ষকঃ বিজয়ন্তার্জুনস্ট ॥৫৪1 

সাত্যকেবোগ্যতাং ব্যনক্তি শ্লাঘঙ্গিতি। হ্লাঘন্ গরং কুর্বন্। পাওুবে ইজ্জভুনঃ ॥৫৫॥ 

অথ কেন রূপেণাকীর্তয়দিত্যাহ দ্বাভ্যাং লঘিতি। লঘৃহস্তে। ক্রতাস্ত্রক্ষেপযোগাহস্তঃ ৫৬। 

মহেতি । মহোরক্ষে। বিশালবক্ষাঃ । বলং মিহিকা শক্কিঃ, বীধাঞচ টির এডি ॥৫৭। 

সাত্যকি! মিত্রগণের অভয়জনক এক কুষ্ণই সর্বদা যুদ্ধে ্রাণত্যাগের 
উদ্যোগ করেন, দ্বিতীয়---তুমিও তাহা করিয়া থাক ॥৫২॥ 

বিক্রমশালী এবং যুদ্ধ হইতে যশঃপ্রার্থী বীরের সহায় বীরই হইয়া থাকেন: 

কিন্তু অপর সাধারণ লোক হয় না ॥৫৩। 

মধুবংশীয় বীর! ভুমি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিই ঈদৃশ যুদ্ধসংঘর্ষে প্রবৃত্ত 
অর্জনের রক্ষক হইতে পারে না ॥৫৪॥ 

দেখ--অজ্জন আত্মশ্লীঘা করতঃ আমার আনন্দ জন্মাইতে থাকিয়া বার বার 

তোমার শত শত কার্যের উল্লেখ করিয়াছেন ॥৫৫। 

“সাতাকি_ লঘৃহস্ত, বিচিত্রযোধী, দ্রতপরাক্রমপ্রকাশকারী, বুদ্ধিমান, 

সর্বাস্ত্রবিৎ, বীর 'এবং তিনি যুদ্ধে মোহিত হন না ॥৫৬। 
আর সাত্যকি-__পীনস্কন্ধ, বিশীলবক্ষা, মহাবান্, মহাধশ্বা, মহাবল, 

মহাবীধ্ধ্য, মহাত্মা ও মহারথ ॥৫৭| 
শেপ শি শীট 

চি 'যুদ্ধে। রার্থমতা,. রানি (৫১) ল্কাক্শ্চিজযোধী চ.. পি. ল্ঘ শ্চিতযোধী চ 

** বঙ্গ ব্দ। (৫৭). মহাবাহুর্মহাহচুঃ.. বানি। 



পর্বরণি চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ | ৮৩৭ 

শিষ্ো মম সখ| চৈব প্রিয়োহস্যাহং প্রিযশ্চ মে। 

যুযুধানঃ সহায়ো মে প্রমথিষ্যতি কৌরবান্ ॥৫৮| 
অন্মদর্থঞ্চ রাজেন্দ্র! সংনহোদ্যদি কেশব? | 

রামে! বাপ্যনিরুদ্ধে। বা প্রচ্যুন্নো বা মহারথঃ ॥৫৯॥ 

গদে। বা সারণে। বাপি শাম্বো বা সহ বৃষ্ণিভিঃ | 

সহ্থায়ার্থ, মহারাজ ! সংগ্রামোভমঘু্ধনি ॥৬০। 

তথাপ্যহং নরব্যাত্রং শৈনেয়ং সত্যবিক্রমম্। 

সাহায্যে বিনিযোক্ষ্যামি নান্তি মেহন্যো হি তৎসম? ॥৬১॥ (বিশেষকম্) 

ই।ত দ্বৈতবনে তাত ! মামুবাচ ধনপ্তীয়ঃ | 

পরোক্ষে ত্দ্গুণাংস্তথ্যান্ কথযন্ীরধ্যসংসাদি ॥৬২॥ 

তশ্ত ত্বমেনং সন্কল্প ন বৃথা কর্তমহমি। 
ধনগ্জয়স্ত বাঞ্চেয় ! মম ভীমস্ত চোভযোঃ ॥৬৩। 

ভারতকৌমুদী 

উপযোগিব্বমপ্যকীর্রয়দিত্যাহ শিব্য ইতি । শিষ্ঠুঃ অগ্থশিক্ষায়াম। প্রিয় সং ৪৫৮| 

তৎফলমাহ ত্রিতিবিশেষকেণ অস্মধিতি। সংনহোহ যুদ্ধসচ্ছাং কুষ্যা২। গদসারণাবপি 

ঘুদুবংঙ্টৌ। সহায়ার্থ, সাহায্যনিমিত্রম্। খৈনেয়ং মাত্যকিম্ ৪৫৯ ১১ 

নন্য কদেখমকীত্তরদিত্যাহ ইভীতি। আয্যসংসদি ব্রাঙ্গণাদিসজ্জনসভাম্বাম্ ৮১২1 

তাশ্তেতি। ভন্য ধনগ্রয়স্তেতি সদন্ধঃ। বুথা নিলম্ 1৬৩| 

বিশেষত; সাত্যকি আমার শিষ্য ও সখ! আর আমি তাহার প্রিয় এবং 

তিনি আমার প্রিয়। সুতরাং সাতাকি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে 

সন্থন করিবেন ॥৫৮। 

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ ! যদি স্বয়ং কৃষ্ণও আমাদের জন্য যুদ্ধসঙ্জা করেন, 

কিংবা মহারাজ ! যদি রাম, অনিরুদ্ধ, মহারথ প্রহ্যয়, গদ, :সারণঃ অথবা 

অপর বৃঞ্কিবংশীয়গণের সহিত শাম্বও মহযুদ্ধে আমাদের সহায়ত! করিবার জন্য 

প্রস্তুত হন, তথাপি আমি-_নরশ্রেষ্ঠ ও যথার্থ বিক্রমশালী সাত্যকিকে সাহায্য 

করার জন্য নিযুক্ত করিব। কারণ, তাহার তুলা অপর কেহ আমার 

নাই? ॥৫৯-_-৬১॥ 

বংস! অর্জুন দ্বৈতবনে সঙ্জনসভায় বসিয়া তোমার অসমক্ষে তোমার 

বার্থ গুণসমূহের বর্ণনা করিতে থাকিয়া! আমার নিকট এই কথাগুলি 

ৰলিয়াছিলেন ।৬২। 



৮৩৮ মহাভারতে দ্োণ--- 

। ঘচ্চাপি তীর্থানি চরন্নগচ্ছং দ্বারকাং প্রতি । 

তত্রাহমপি তে ভক্তিমজ্ভবনং প্রতি দৃষ্টবান্ ॥৬৪॥ 
ন তৎ সৌন্ৃদমন্ধেষু ময়। শৈনেয় ! লক্ষিতমৃ। 
যথা ত্বমন্মান্ ভজসে বর্তমানানুপপ্লবে ॥৬৫।॥ 

সোহভিজাতশ্চ ভক্শ্চ সধ্যস্তাচার্য্যকস্ত চ। 

সৌহুদস্য চ বীধ্যস্ত কুলীনত্বস্ত মাধব ! ॥৬৬| 
সত্যস্ত চ মহাবাহে।! অনুকম্পার্থমের চ। 

অনুরূপং মহেত্বান ! কর্ধা ত্বং কর্ত,মহসি ॥৬৭॥ (যুগ্মকম্) 
সুযোধনে। হি সহস| গতে। ব্রোণেন দংশিতঃ | 

পূর্ববমেব তু যাতাস্তে কৌরবাঁণাং মহা রথাঃ ॥৬৮॥ 
.. ভারতকৌমুদী . 

ঘধিতি। যদযক্জ। এঞ্ড্রনং প্রতি তদসমক্ষে২পীত্যাশয়ঃ ॥৬৪| 

নেতি। ভজসে সাহাযাবিধানেন সেবসে, উপগ্রবে যুদ্ধোপদ্রবে ॥৬৫। 

সইতি। অভিজাতঃ সংকুলোৎপরস্থম্। আচার্যাকশ্ত গুরুগৌরবস্য । অন্ুকম্পার্থ 
মন্মাঙ্গ দয়াগ্রকাশার্থম। হে মহ্ষোস! মহাবন্থুদ্ধর ! ॥৬৬--৬৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

ভারদ্বাজমিতি ॥১--৪০॥ কৃত্যন্ত জয়দ্রথব্ধস্য, অনন্তরীপেক্ষী অবিস্বাকাজ্জী ॥৪১। 

ঘঃ সপর্ষো মৈত্রীলঙ্ষণ:, সাম্পরায়ে আপংকালে ॥৪২--৪৬॥ বয়ন্তস্য নিপ্বিস্, সহায়ার্থং 

সভায়প্রয়োজনম্ ॥9৭। স্ত্যব্রতো দৃঢ়শিশ্চয়ঃ 8৪৮--৬৪॥ উপপ্রবে বিমর্দে ।৬৫--৬৬| 

বুষ্নন্দন ! তুমি সেই অজ্জুনের, আমার ও ভীমসেনের এই সঙ্কল্প নিষ্ষল 

করিতে পার না ॥৬৩॥ 

তা'র পর তীর্থশধ্যটন করিতে করিতে যখন দ্বারকায় গিয়াছিলাম. তখনও 

আমি অঞ্জনের প্রতি তোমার ভক্তি দেখিয়াছি ॥৬৪। 

সাত্যকি! বর্তমান সময়ে আমরা! ভীষণ খিপ্লবে রহিয়াছি, এ অবস্থাতেও 

তুমি আমাদের যেরূপ সেবা করিতেছ, এরূপ সৌহার্দ আমি অন্যের দেখি 
নাই ॥৬৫॥ 

অতএব মধুবংশীয় মহাধনুদ্ধর মহাবাহু ! তুমি সদ্বংশজাত এবং আমাদের 

ভক্ত বলিয়া আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার জন্য সখিত্ব, গুরুগৌরব, 

সৌহার্দ, বল, কুলীনত্ব ও সত্যের অনুরূপ কাধ্য করা তোমার 
উচিত ॥৬৬-_-৬৭॥ 

(৬৬) সোইভিজাত্যা চ ভক্ত্যা চ...বা নি। (৬৭)-..অস্থ্রূপং মহাবাহো!! বর্ধ। 
(৬৮)-"পূর্বামেবান্ষাতান্তে বা-নি। 
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স্বমহান্ নিনদশ্চৈৰ শ্রায়তে বিজয়ং প্রতি | 

স শৈনেয়! জবেনাশ গন্ভমহসি মাধব ! ॥৬৯॥ 

ভীমসেনে৷ বয়ঞব সংযত্তাঃ সহসৈনিকাঃ | 

দ্রোণমাবারযিষ্যামে। যদি ত্বাং প্রতি যোতস্তাতে ॥৭০। 

পশ্য শৈনেয়! সৈন্যানি দ্রবমাণানি সংযুগে | 
মহান্তঞ্চ রণে শব্দং দীর্ম্যমাণাঞ্চ বাহিনীম্ ॥৭১। 

মহামারুতবেগেন সমুদ্রমিব পর্বস্থ। 

ধার্তরাষ্ট্রবলং তাত! বিক্ষিপ্তং সব্যনাচিন। ॥৭২। 
রখৈবিপরিধাবন্তিঃ মনু ষ্যৈশ্চ হয়ৈঃ সহ। 

সৈন্যং রজঃ সমৃদ্ধ'তমেতৎ সংপরিবর্ততে ॥7৩| 

তারতকৌমুদী 
স্বযোধন ইতি । গতঃ অজ্জনং প্রতি, দংশিতঃ কবচবন্ধানেন সঙ্জ্িতঃ ॥৬৮| 

স্থমহানিতি। বিজয়ং গ্রৃতি অজ্জ্রনসমীপে । জবেন বেগেন ॥১৯া 
ভীমেতি। সংঘত্তাঃ তব প্রবেশার্ে যন্ত্রবন্তুঃ সন্থঃ ॥৭০| 

পশ্ঠেতি। সৈন্যানি কুরুপক্ষম্, দ্রবমাণানি পলায়মানানি 1৭১1 

মহেতি। পর্বস্থ পৃণিমামাবন্থান্থ । বিক্ষিপ্রমুদ্ধেলিতম্। পশ্বেতানুবৃত্তিঃ ॥৭২॥ 

ওদিকে দ্রোণ কবচবন্ধনপূব্বক সজ্জিত করিয়া দেওয়ার পরে দুষ্যোধন 

তৎক্ষণাৎ অর্জনের দিকে গিয়াছেন এবং কৌরবপক্ষের মহারথেরা ত পূর্বেই 
সেখানে গমন করিয়াছেন ॥৬৮। 

অর্জনের দিকেও গুরুতর কোলাহল শুনা যাইতেছে। অতএব মধুবংশীয় 
সাত্যকি! সত্বর বেগে তোমার সেখানে গমন করা উচিত ॥৬৯| 

দ্রোণ যদ্রি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তাহ। হইলে ভীমসেন ও আমি 

সৈম্তগণের সহিত মিলিত ও যত্ববান্ হইয়। তাহাকে বারণ করিব ॥৭০॥ 

সাত্যকি! দেখ--কৌরবসৈন্ত পলায়ন করিতেছে, বিশাল কোলাহল 
হইতেছে এবং কৌরববাহিনী বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে ॥৭১। 

বৎস! আরও দেখ-_মহাঁবায়ুবেগ যেমন পৃণিমা বা অমাবস্তায় সমুদ্রকে 

উদ্বেলিত করে, সেইরূপ অর্জুনও কৌরবসৈন্য উদ্বেলিত করিয়াছেন ॥৭২।॥ 

পরিধাবিত রথ ও অশ্বের সহিত মন্ষ্যেরা এই সৈন্তধুলি উত্তোলন 

করিয়াছে ॥৭৩। 

(৬৯)-.গন্তসর্থসি মানদ !__বা নি। (৭১)---দীরধ্যমাণাঞ্চ ভারতীম্__বা নি। (৭৩). 
হয়ৈশ্চ হ-"বা নি। 



৮৪০ মহাভাঁরতে জ্রোণ-- 

ংবৃতঃ মিম্ধুসৌবীরৈর্নথর প্রাসযোধিভিঃ | 
অত্যন্তোপচিতৈঃ শুরৈঃ ফাল্তুনঃ পরবীরহা৷ ॥৭8॥ 
নৈতদ্বলমসংবার্ধ্য শক্যে হস্তং জয়দ্রথঃ। 
এতে হি দৈদ্ধবস্যার্ঘে সর্বে সন্ত্যক্তজীবিতীঃ ॥৭৫। 
শরশভ্ভিপ্বজবরং হয়নাগনমাঁকুলমূ। 

পশ্যৈতদ্ধার্তরা্্রাণামনীকং স্থছুরাসদম্ ॥৭৬॥ 
শৃণু ছুন্দুভিনির্ধোষং শশ্বশব্দাংশ্চ পুঙ্ষলান্। 
সিংহন|দরবাংশ্চৈব রথনেমিম্বনাংস্তথা ॥৭৭ 
নাগ।নাং শুধু শব্দঞ্চ পত্তীনাঞ্চ সহত্রশঃ। 
সাদিনাং দ্রবতা্ৈব শৃণু কম্পয়তাং মহীম্ ॥৭৮॥ 
পুরস্তাঁৎ সৈন্ধবানীকং দ্রোণানীকস্তয পৃষ্ঠতঃ। 
বহুত্বাদ্ধি নরব্যাঘ্! দেবেন্দ্রমপি গীড়য়েৎ ॥৭৯॥ 

ভাবঙকৌমুদী 
রখৈরিতি। সৈন্যানামিদং সৈগ্যমূ, ইদমর্থে অণ্, রো ধৃ্িঃ, সমুদ্ধতমুত্তোপিতম্ ॥৭৩। 

সংবৃত ইতি । অতান্তোপাচতৈরভীব বুদ্ধিং প্রাপ্ৈ ফাল্গুন: অজ্জ্বনঃ ॥৭৪॥ 

নেতি। শক্যঃ অজ্ছুনেন। সৈম্ধবশ্থয জয়দ্রথন্য, সন্তাক্তজীবিতা জীবনতাগায়োগ্যতাঃ ॥৭৫। 

শরেতি। শরৈ; শক্তিভিধ্ব জৈশ্চ বরমুত্তমম, হয়ৈরশ্শৈর্না গৈর্গ হৈশ্চ সমাকুলম্ ৪৭৬ 
শৃ্থতি। পুঙ্ষলান্ প্রচুরান্। রথানাং নেমিস্বনান্ চক্রপ্রান্খবান্ ॥৭৭॥ 
নাগানামিতি । নাগানাং হঞ্তিনাম। সাদিনামশ্বারোহিণাম্, দ্রবতাং ধাবতাম্ ॥৭৮| 

নখ ও প্রাসযোধী সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয় বীরের! অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া 

বিপক্ষবীরহস্তা অজ্ঞনকে পরিবেষ্টন করিয়াছেন ॥৭৪॥ 

অজ্জন এই সৈম্যগণকে নিবারণ না করিয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবেন 
না। কারণ, ইহার সকলেই জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য জীবনত্যগে 

উদ্যত হইয়াছে ॥৭৫। 

সাত্যকি ! দেখ__বাঁণ, শক্তি, ধ্বজ, হস্তী ও অশ্খে পরিপূর্ণ এই কৌরবসৈম্য 
অত্যন্ত হুদ্ধব হইয়৷ দাড়াইয়াছে ॥৭৬॥ 

সাত্যকি ! শোন, ছুন্দুভিনিধঘোষ, প্রচুর শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ ও রথচক্রের 

শব্দ হইতেছে ॥৭৭॥ 

আরও শোন, সহস্র সহস্র হস্তী, পদাতি ও তশ্বারোহী সমরভূমি কম্পিত 
করিয়া ধাবিত হইয়াছে, তাহাদেরও শব্দ হইতেছে ॥৭৮॥ 

(৯) -শক্যো জেতুং ভযত্রথ: -বা নি। (৭৯)-.+ভ্রোথানীকঞচ পৃষ্ঠত:...বা নি। 
কী 
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অপর্য্যন্তে বলে মগ্ন! জহ্াদপি চ জীবিতমৃ। 

তম্মিং্চ নিহতে যুদ্ধে কথং জীবেত মাদৃশঃ ॥৮০॥ 
সর্ববথা হমনুপ্রাপ্ডঃ স্থরচ্ছং বত জীবিতমৃ। 

শ্যামে। যুব! গুড়াকেশে! দর্শনীয়শ্চ পাগুবঃ ॥৮১। 

লবৃস্ত্শ্চিত্রবোধী চ প্রবিষন্তাত! ভারতীমৃ। 
র্য্যোদয়ে মহাঁবাহুদিবসশ্চাতিবর্ততে ॥৮২॥ (ঘুগ্মকম্) 
তন্ন জানামি বাঁঞচেয় ! যদি জীবতি বান বা। 
কুরূণাঞ্চপি তৎ সৈন্যং সাগরপ্রতিমং মহৎ ॥৮৩॥ 
এক এব চ বীভৎন্তুঃ প্রবিষ্টস্তাত! ভারতীম্ৃ। 
অবিষহ্াং মহা বানুঃ স্থরৈরপি মহাঁহবে ॥৮৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
পুরপ্তাদিতি। পুরস্তাজ্জরঘণগ্রবন্চি সৈ্ববানীকং জয়দথসৈন্যং কত ॥৭৯। 

অপধ্যন্থ ইতি। অপর্ধযন্তে অমীমে, বলে বিপক্ষসৈন্ে, মগ্লোহজ্জুনঃ ॥৮০। 

সবখেতি। স্ুরুচ্ছ মতীবকষ্টযুক্তম। বত খেদে। গুড়াক। শিদ্। তগ্তা ঈণে। নিয়ন্থা 

জিতনিদ্র ইতার্থ', পাগুবোহজ্দ্রণঃ | স্খ্যোদয়ে প্রবিষ্ট ইতি সন্বদ্ধঃ। ভারতীং কৌরবীং 

সেনাম্1৮১-৮২॥ 

তরদিতি। জীবতি পাগুবোহঙ্ছুন ইতান্বুতিঃ | হেত্বম্থরযাহ কুরূবামিতি ॥৮৩। 

নরশ্রেষ্ঠ! দ্রোণসৈন্যের পিছনে ও জয়দ্রথের অগ্রে জয়দ্রথের সৈন্য 

রহিয়াছে, সেগুলি বহুতর বলিয়া দেবরাজকেও পীড়ন করিতে পারে ॥৭৯॥ 

অর্জুন এই অসীমসৈন্তমধ্যে মগ্ন হইয়! হয় ত জীবনত্যাগও করিতে 
পারেন। তিনি যুদ্ধে নিহত হইলে, আমার মত লোক কি করিয়া জীবন 
ধারণ করিবে ॥৮০। 

হায়! আমার জীবন অতিকষ্টময় হইয়া পড়িয়াছে। বৎস সাত্যকি ! 
শ্যামবর্ণ, যুবক, সর্বদা সতর্ক, দর্শনীয়মৃণ্তি, দ্রুত অন্ত্রনিক্ষেগী, বিচিত্রযোধী 

ও মহাবাহু অর্জন সৃর্োদয়ে কৌরবসৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, আর 
এখন দিন প্রায় চলিয়া গিয়াছে ॥৮১--৮২॥ 

অতএব বৃষ্চিনন্দন ! জানি না-_-তিনি জীবিত আছেন কি না) বিশেষতঃ 

সেই কৌরবসৈন্যও সমুদ্রের হ্যায় বিশাল ॥৮৩| 
পাশা পাতা শািপিপীপপীি পপ পপ আত শী শপ শশা সপ সপ ৮ পপ | পপি স্পা পিস শপ নি 

(৮১ সর্বথাহমন্ুপ্রাপ্তঃ স্থকচ্ছং ত্বয়ি জীবতি.."বা, সর্বথা সমন্ুপ্রাপ্তঃ জুকচ্ছ ত্বযি 

জীবতি.' নি। (৮৪) 'শুরৈরপি মহামৃধে__বর্দ | 

১৩০৬ 



৮৪২ মহাভারতে দ্রোণ_ 

ন চ মে বর্ততে বুদ্ধিরদ্য যুদ্ধে কথঞ্চন | 

দ্রোণোহপি রভসো যুদ্ধে মম গীড়য়তে বলমৃ। 

প্রত্যক্ষং তে মহাবাহো ! ঘথাসৌ চরতি দ্বিজঃ ॥৮৫। 
যুগপচ্চ সমেতানাং কার্ধ্যাণাং ত্বং বিচক্ষণ | 

মহার্থ: লঘুসংযুক্তং কর্ত মসি মানদ ! ॥৮৬॥ 
তস্ত মে সর্বকার্যেষু কাধ্যমেতন্মতং মহৎ | 

অজ্ভনস্ত পরিব্রাণং কর্তব্যমিতি সংযুগে ॥৮৭| 

নাহং শোচামি দাঁশাহং গোপ্তারং জগতঃ প্রভৃমৃ। 

স শক্তো হি রণে ত্রাতুং ত্রীল্লে কানপি সঙ্গতান্ ॥৮৮। 

বিজেতুং পুরুষব্যাপ্রঃ সত্যমেতদ্তব্রবীমি তে। 

কি" পুনর্ধার্তরা ্ টিন্ত বলমেতৎ স্থছুরবলথ্ ॥৮৯॥ (বুগ্নকম্) 

ভাবতকৌমুদী 

এক ,.ইতি। খাঁডত্ঠ্রনঃ। ভাবতীং কৌরবীত নেনাম্। অবিষহাং বিষে 

মশক্যাম্ ॥৮৪॥ 

নেতি। ন বন্ধতে, অজ্জুনাশিষ্টাঞ্ষগাবমাদাপাতাপিতি ভাবঃ। রসে বেগবান্। 

যখ] যতঃ। ছিজো দ্রোখঃ | যট্পাদোহমং শ্নেেকঃ ॥৮৫॥ 

যুগপদিতি। কাধ্যাখাং সম্পাদনে। মহার্থং মহাপ্রয়োজনম্, লখুসংযুক্তং দ্ধতম্ ॥৮৬| 
তশ্তেতি। কিং তম্মহং কাযামিত্যাহ অঙ্ভ্নন্তেতি ॥৮৭ 

নন কষ্ণার্থ, কিং ন চিন্তয়পীত্যাহ নেতি। দাশাহং কৃষ্ণম্,। গোঞ্তারং রক্ষকমূ। 

সঙ্গতান্ সম্মিপিতান্। বিজেতুঞ্চ শক্ত ইতি সম্বন্ধ, পপ্রভৃতাদেবেত্যাশরঃ 0৮৮--৮৯। 

বৎস! একমাত্র মহাবাহু অজ্ঞুনই মহাযুদ্ধে দেবগণেরও অসহা কৌরব- 

সৈম্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥৮৪। 
কোন প্রকীরেই আজ যুদ্ধে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতেছে না। এদ্রিকে 

ড্রোণও যুদ্ধে বেগবান্ হইয়া আমার সৈম্তগণকে পীড়ন করিতেছেন। 
মহাবাহু! যে হেতু তোমার সমক্ষেই এ ব্রাহ্মণ বিচরণ করিতেছেন ॥৮৫। 

মানী লৌকের সম্মানকারক ! তুমি একদ! অনেক কার্য সম্প।দনে বিচক্ষণ। 

স্থতরাং তুমি সত্বর গুরুতর প্রয়োজন সম্পাদন কর ॥৮৬। 

যুদ্ধে অঞ্জুনকে রক্ষা করা কর্তব্য; সমস্ত কার্য্যের মধ্যে এই কার্ধ্যটাই 
প্রধান বলিয়া আমার ধারণ। ॥৮৭॥ 

৮৬) যুগপৎ সমবেভানাম্..-মাধব ! 1 পি.-বা। 'বানি। (৮৭). -এতন্মতং সদা-"'বঙ্গ র্ধ। 

(৮০)-"'জগতঃ পতিম্..'রণে তাত!."নি। 



পর্ববৃণি চতুর্নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৪৩ 

অর্জনস্ত্বেব বাঞ্চেয় ! গীড়িতো বহুতিযুধি। 
প্রজহ্থাৎ সমরে প্রাণাংস্তন্মাদিন্দামি কশ্মলমূ ॥৯০| 
তন্ ত্বং পদবীং গচ্ছ গচ্ছেযুস্থাদূশা যথা | 
তাদৃশন্তেদুশে কালে মাদুশেনাভিনোদিতঃ ॥৯১॥ 

রণে বৃষ্চিপ্রবীরাণাং দ্বাবেবাতিরথো স্ৃতৌ । 

প্রহ্যনশ্চ মহাবাহুস্ত্বঞ্চ সাত্বত ! বিশ্রুতঃ ॥৯২। 
অস্ত্রে নারায়ণসম? সন্কর্ষণসমে। বলে। 

বীরতায়াং নরব্যাত্র! ধনগ্রীয়সমে! হাসি ॥৯৩| 
ভীক্ষপ্রোণাবতিজ্রম্য সর্ববুদ্ধবিশ।রদরম্ | 

ত্বামগ্য পুরুষব্যাত্র! লোকে সন্তঃ প্রচক্ষতে ॥৯৪॥ 

_ ভারতকৌমুদী 
অজ্জন ইতি। প্রন্হাং ত্য্দেষ। বিশ্দামি প্রাপ্পোধি, কশমলং মোহম্ ॥৯০। 
তস্তেতি। তাদৃশশ্ত বিপক্ষপরিবেঠিতন্ত তগ্যাজ্নন্য। অভিনোগিতঃ প্রেরিত: 1৯১৪ 
রণ£ইতি। বুষ্প্রবীরাণাং বুষ্িবংশীকষপ্রধানবীরাণাং মধো। বিশ্রুতো। বিখ্যাত: ৪৯২) 
অদ্ব ইতি। নারায়ণসমঃ কৃষ্ণতুল্য:, সন্বর্ধণসমে! রামমমানঃ |৯৩ 

স্পগ পাপী িল শি পপি পিসি শিপ 

জগতের রক্ষক ও প্রতু কৃষ্ণের জন্য আমি শোক করি না। কেন না, 

পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সম্মিলিত ত্রিভূবনকেও রক্ষা করিতে বা জয় করিতে সমর্থ 
হন? তাহাতে ছুর্যয ধনের অতিছ্বর্বল এই সৈন্যের কথ! আর কি বলিব। 

একথ। আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি ॥৮৮--৮৯॥ 

কিন্ত বৃ্িনন্দন! বহু যোদ্ধা যুদ্ধে গীড়ন করিতে লাগিলে, হয় ত 

অজ্জন প্রাণত্যাগ করিবেন। সেই জন্যই আমার মোহ উপস্থিত হইতেছে ॥৯০॥ 

সাতাকি! আমি প্রেরণ করিতেছি। স্ততর।ং এইরূপ সময়ে তোমার 

ন্যায় বীরের। যে ভাবে গমন করেন, তুমি সেই ভাবে অর্জনসদূশ বীরের 
পথে গমন কর ॥৯১। 

সাত্বতবংশীয়! বৃষ্ঠিবংশের প্রধ।ন বীরগণের মধ্যে লেকে ছুই জনকেই 
অতিরথ বলিয়। মনে করে--এক প্ররদ্থায়, আর দ্বিতীয়--মহাবাহু বলিয়া 

বিখ্যাত তুমি ॥৯১॥ 

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি অন্ত্রে কৃষ্ণের তুল্য, বলে বলরামের সমান এবং বীরবে, 
অজ্ঞুনের সদৃশ ॥৯৩। 

(৯০) অঙ্জনন্বেঃ...বা নি। (৯২)...মাদুশৈরভিচোদিতঃ_-পি বঙ্গ বর্ধ। (৯৪). 
তবামেব পুরুষব্যা্রম--বা নি। ৃ 



৮৪৪ মহাভারতে দ্রোণ_- 

নাসাধ্যং বিদ্তে লোকে সাত্যকেরিতি মাধব ! | 

যদত্র ত্বাস্ত বক্ষ্যামি তত কুরুষ মহাবল ! ॥১৫। 

সম্ভাবনাং হি লোকস্ত মম পার্থস্ত চোভয়োঠ। 
নান্যথা তাং মহাবাহো! সংপ্রকর্ত,মিহার্থসি ॥৯৬॥ 

পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ রণে চর বিভীতবৎ। 

নহি শৈনেয়! দাশার্া যুদ্ধে রক্ষত্তি জীবিতম্ ॥৯৭| 
অধুদ্ধমনবস্থানং সংগ্রামে চ পলায়নম্। 

ভীরূণাং সম্মত মার্গে নৈষ দাশার্হসেবিতঃ ॥৯৮। 
ভারতকৌমুদী 

ভীম্মেতি। অকিক্রম্য অনুল্পিখ্যত্যর্থ: | প্রচক্ষতে ব্ুবন্তি ॥৪॥ 

নেতি। নাসাধ্যং সাধয়িতুমশক্যং কাধাম্। ইতি হেতোঃ ॥৯৫॥ 

সম্ভাবনামিতি। সম্ভাবনামুক্তরূপাং ধারণাম্। পার্থশ্যাজ্জুনস্ত ॥৯৬। 

পরীতি। প্রাণান্ প্রাণরক্ষণাশাম্ঠ। বিভীতবৎ নিওয় ইব। দাশার্ঠ| যাদবাঃ ॥৯৭| 

অযুদ্ধমিতি। অযুদ্ধং যুদ্ধাকরণম্। অনবস্থানং সম্মুখে ॥৯৮। 

ভারতভাবদীপঃ 
সত্যন্াঙ্গীকারশ্ত অশ্ঠকম্পার্থম্ুনান্ুপালননিমিতমূ ॥৬৭--৮৬ মহার্থং মহান্থমর্থম 

লখুসংযুক্তমবিলম্বমম্পন্নম্১॥৮৭--৯৩| বীরতায়ামুৎস 1হকরণত্থে ॥৯৪--৯৫॥ সম্তাবনাস্মিত। 

জ্ঞ|ন্ৎ কুলশীলশ্রতাদিযু বিভীতব্দভীত: ॥৯৩---৭ ৭| অনবস্থানমন্ক্যম |৯৮--১০৩| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবধীপে চতুর্মবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ন৪। 

পুরুষশ্রে্ঠ ! জগতে সজ্জনেরা ভীম্ম ও দ্রোণের উল্লেখ না করিয়া! এখন 
তোমাকেই সর্বযুদ্ধবিশীরদ বলিয়৷ থাকেন ॥৯৪॥ 

মধুবংশীয় মহাবল ! জগতে সাত্যকির অসাধা কার্ধা নাই; এই জন্যাই 
আমি এখন তোমাকে যাহা বলিব, তাহা কর ॥৯৫॥ 

মহাবাছু! তোমার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের, আমার ও অজ্জুনের যে 

ধারণা আছে, তুমি এখন তাহার অন্তথ! করিতে পার না ॥৯৬॥ 

.. সাত্যকি! তুমি প্রিয় প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া নির্ডয়ের ন্যায় 

যুদ্ধে বিচরণ কর। কারণ, যছুবংশীয়েরা যুদ্ধে জীবনরক্ষার অপেক্ষ। 
করেন না ॥৯৭॥ 

সমরাঁজনে যাইয়। যুদ্ধ না করা, কিংবা! সম্মুখে না থাকা, অথবা তথ। 
হইতে পলায়ন করা, এগুলি ভীরুলোকদিগের অভিমত পথ; কিন্তু যছু- 

বংশীয়ের ইহার কোন পথই অবলম্বন করেন না ॥৯৮। 

 (৯৮)-ভীন্ণামসতাং মার্গ:' বা নি। 



পর্বরণি চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ | দা 

তবার্জুনো গুরুস্তাত ! ধর্মাত্বা শিনিপুঙগব ! | 

বাস্থদেবে। গুরুশ্চাপি তথ! পার্থন্ত ধীমতঃ ॥৯৯। 

কারণদ্বয়মেতদ্ধি জানংস্বামহমক্রবম্। 

মাবমংস্থা। বচে। মহাং গুরুস্তব গুরোরহম্ ॥১০০।॥ 

বাস্থ দেবমতঞ্চৈব মম চৈবাজ্জুনস্ত চ। 
সত্যমেতম্মযোভ্ডং তে যাহি যত্র ধনগ্ীয়ঃ ॥১০১| 
এতদ্বচনমাজ্ঞায় মম সত্যপরাক্রম !। 

প্রবিশৈতদ্বলং তাত! ধার্তরাষ্্রন্ত দুর্তেঃ ॥১০২। 

প্রবিশ্য চ যথান্যায়ং সঙ্গম্য চ মহার থৈ? | 
যথাহমাত্বনঃ কর্ম রণে সাত্বত ! দর্শয় ॥১০৩| 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্যাঁং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্ববণি 
জয়দ্রখববে ঘুধিষ্ঠিরবাক্যে চতুর্নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

| ভারতকৌমুদী 
তবেতি। বাহ্দেবস্তব তথ! দীমতঃ পার্থন্ত অজ্জ্রনন্তাপি 'ুরুরিভি সঙ্গন্ধঃ 1৯৯ 

কারণেতি। অহম্, এত কারণদ্বয়ম্ অযুদ্ধা দীনাং দাশাহৈরসেবিতত্বং তব চ কুষ্জার্জবন- 

পুকতম্ জানন্ ম্মরন্ হি, ত্বামিদমক্রবম। মহাং মম বচো মাবমংস্থা নাবজানীহি। যেন 

হি অহম্, তব গুরোরজ্জুনন্ কৃষ্কন্ চ শুরু, জোষ্টশ্রাভৃত্বাৎ ॥১০০] 

বান্িতি। মম চৈবাঙ্ছনশ্ত চ যতমিত্যর্থঃ॥ গুরুগণমতমবশ্ঠরক্ষ্যমিত্যাশয়ঃ ॥১০১। 

এতদিতি। আজায় সর্বথ| বুক্তিনুক্ততয়। জ্াত্বা। বলং সৈন্যম্ ॥১০২॥ 

গ্লুবিশ্টেতি। সঙ্গম মিদিত্বা, মহারখৈ: কর্ণাদিভিঃ সহ। যথাহমনরূপম্ ॥১০৩| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসনিদ্ধাস্তবাগীশভট্রাচার্ধযবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 

টাকামাং ভার তকৌমুদীসমাগ্যায়াং দোপপর্বধণি জরদ্রখবণে চতুর্মবতিতমোহব্যায়: ॥০। 

বৎস শিনিবংশশ্রেষ্ঠ ! ধর্মাত্ম। অজ্জন তোমার গুরু, আর কৃষ্ণ তোমার 
এবং ধীমান্ অর্জনেরও গুরু (অস্ত্রশিক্ষক) ॥৯৯। 

এই ছুইটা কারণ ম্মরণ করিয়াই আমি তোমাকে এইরূপ বলিলাম। 
ভুমি আমার বাক্যে অবজ্ঞা করিও না। কারণ, আমি তোমার গুরুরও 
€রু ॥১০০। 

ইহ] কৃষ্ণের, আমার ও আঙ্জুনের মত। ইহা আমি তোমার নিকট 
সত্য বলিলাম। ম্ৃতরাং অর্জন যেখানে আছেন, সেইখানে যাও ॥১০১। 

বংস সত্যপরাক্রম! আমার বাক্য যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া ছূর্মতি 
যার এই সৈম্যমধ্যে যাইয়া প্রবেশ কর ॥১০২। 

সস শপ শিস শী ০ শী শী শা তিশা _শিপীশি শশী তি শনি শি 

*  «.. আষ্টাথিকশততমোহধ্যার:' বঙ্গ বর্দ, "..দশাধিকশততমোহপ্যায়? বা রা নি। 



৬ 

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ। 
সপ আপ, 67 ৩০ [০৭ শে ০০০ 

চে ০ 

সপ্তায় উবাচ। 
গ্রীতিবুক্তপ্চ ধন্ধ্যঞ্চ মধুরাক্ষরমেব চ। 

কালবুক্তঞ্চ চিত্রঞ্চ যুক্তং যচ্চাভিভাধিতম্ ॥১। 
ধন্মরাঁজগ্য তদ্ধাক্যং নিশম্য শিনিপুঙ্গবঃ | 
স[ত্যকির্ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রত্যুবাচ বুধিষ্ঠিরঘ্ ॥২॥ (ঘুগ্বকম্) 
শুতং তে গদতে! বাক্যং সর্ববমেতন্ময়াচ্যুত ! | 

স্যায়যুক্তঞ্চ চিত্রঞ্চ ফাল্তনার্ঘে বশস্বরম্ ॥৩। 
এবংবিধে তথা কালে মাদৃশং প্রেক্ষ্য সম ! | 
বভ্ত,মন্থসি রাজেন্দ্র! যথা পার্থ, তৈব মাম্ ॥8। 

... ভারতকৌমুদী | 
গ্রীতীতি। ধর্ম্যং ধর্মাদনপেতম্। কালযুক্তং কালোচিতম্। নিশম্য শ্রত্বা ॥১--২॥ 
শুতমিতি। াস্কনার্ে অভ্রনার্থে বাক্যং গদত ইতি সন্বন্বঃ। হে অচ্যুত! ধর্খা- 

দ্র । ॥৩| 

এবদিতি । এবংবিদে বিপহলক্ষুলরূপে । পার্থমজ্জনম্ ॥9। 

সাহ্তবংশীয় সাত্যকি! যথানিযমে প্রবেশ করিয়। বিপক্ষ মহারথগণের 

সহিত মিলিত হুইয়! যুদ্ধে নিজের অনুরূপ কার্য দেখাও? ॥১০৩। 

সঞ্জয় বলিলেন_-“ভরতশ্রেন্ঠ! গ্রীতিসম্পন্ন, ধর্মসঙ্গত, মধুরবর্ণ, 
কালোচিত, বিচিত্র ও যুক্তিযুক্ত যে সকল বাক্য যুধিষ্টির কহিলেন, শিনিবংশ- 
শ্রেষ্ঠ সাতাকি যুধিষ্টিরের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে 
বলিলেন ॥১--২। 

'ধান্মিকশ্রেষ্ট! আপনি অর্জনের জন্য যে সকল স্টায়সঙ্গত, বিচিত্র 
ও যশক্ষর বাকা বলিতেছিলেন, মে সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥৩। 

সাধুশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! এইরূপ সময়ে আমার তুল্য ব্যক্তিকে দেখিয়া 
আপনি যেমন অজ্ঞনকে বলিতে পারেন, আমাকেও তেমনই বলিতে 

পারেন ॥8॥ 

০) শ্রীতিযুক্ঞ হতঞ্...পি যা নি। (৪)...মাদৃশং গ্রেক্য মাশ্দ্রতম্...বঙ্গ বর্দ।* 



পর্ববণি পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ | ৮৪৭ 

ন মেধনঞ্জয়স্যার্থে প্রাণ! রক্ষ্যাঃ কথঞ্চন। 

ত্বতপ্রযুক্তঃ পুনরহং কিং ন কৃর্যযাং মহাহবে ॥৫॥ 

লোকত্রয়ং যোধয়েয়ং সদেবা স্থরমানুষম্ । 

ত্বপ্রযুক্তো নরেন্দরেন্্র! কিমুতৈতৎ স্থুর্ববলমূ্ ॥৬॥ 
ভতযোধনবলৎ ত্বদ্য যৌধয়িষ্যে মমন্ততঃ | 

বিজেষ্যে চ রণে রাঁজন্! সত্যমেতদ্তব্রবীমি তে ॥৭॥ 

কুশল্যহং কুশলিনং সমাসাছ্য ধনগ্জীয়ম্। 

হতে জয়দ্রথে রাজন! পুনরেধ্যামি তেহস্তিকম্ ॥৮। 

অবশ্যান্ত ময় সর্ববং বিজ্ঞাপ্যন্ত্রং নরাধিপ | 

বাস্থদেবদ্য যদ্বাক্যমজ্নম্য চ বীমতঃ ॥৯॥ 

দৃঢং ত্রভিহিতশ্চাহমজ্জুনেন পুনঃ পুন | 
মধ্যে চ সর্ববসৈন্যস্য বাহুদেবস্য শৃণতঃ ॥১০। 

| ভারতকৌমুদী 0 
নেভি । 'ধ্নগ্ধরো দে ও ইত্যাশয়ঃ | ত্ঘ়ু। গ্রবুক্তো নিযুক্তঃ ॥৫| 

লোকেতি। এতদঙ্গুন্য। নির্দিইং ছুর্ব্যোবনসৈগ্তম্ ॥১॥ 

হুযোধনেতি। সমন্ততঃ সর্বান্ দিক্ষু স্থিভ মপীতি শেষ; ॥৭॥ 

কুশলীতি। কুশলী অক্ষতদেহঃ, কুশলিনমক্ষতদেহূম্ ॥৮| 
অবশ্যমিতি। এতদর্থমপি ভবান্ মাং প্রেষয়তীতি ভাব; ॥৯ 

অর্জনের বিষয়ে আমার প্রাণ কোন প্রকারেই রক্ষণীয় হইতে পারে না। 

বিশেষতঃ আপনি আদেশ করায় আমি মহাযুদ্ধে কি না করিব ?॥৫॥ 

নরেন্দ্রশ্রে্! আপনি আদেশ করিলে, আমি দেবতা, অনুর ও মানুষের 
সহিত ত্রিজগতের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে পারি; তাহাতে ছৃষধ্যেধনের এই 

অতিছ্বর্বল সৈন্যের কথা আর কি বলিব ?॥৬॥ 
রাজা! আজ আমি সবদিগ্বত্তী ছুর্যোধনসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিব এবং 

যুদ্ধে জয়লাভও করিব; ইহ! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি ॥৭॥ 
রাজা! আমি কুশলী থাকিয়া কুশলী অজ্জনের নিকটে যাইয়া জয়দ্রথ 

নিহত হইলে পুনরায় আপনার নিকট আসিব ॥৮। 
এবং নরনাথ ! কৃষ্ণের ও ধীমান্ অর্জনের যে বাক্য সে সমস্তই আমি 

আসিয়! অবশ্যই আপনাকে জানাইতে পারিব (ইহ! ঠিক্) ॥৯॥ 

(৭)...বিজিষ্বে চ-..পি বঙ্গ বর্ধ। (১০)  দুচং ত্বভিপরীভোহ্হম্. .পি বঙ্গ বর্দ,...মধ্যে 
স্ধস্য সৈন্তশ্য..*বা নি। 

খাধিক 

নিদ্দি 



৮৪৮ মহাভারতে দ্রোণ- 

অগ্ধ মাধব! রাঁজানম প্রমত্তোহনুপালয়। 

আর্ধ্যং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা যাঁবদ্ধম্মি জয়দ্রেথম্ ॥১১॥ 

ত্বয়ি বাহং মহাবাহে।! গ্রচ্যান্ে ব মহারথে | 
নৃপং নিক্ষিপ্য গচ্ছেরং নিরপেক্ষো জয়দ্থম্ ॥১২॥ 
জানীষে হি রণে ড্রোণং রভসং শ্রেষ্ঠসম্মতম্ । 
প্রতিজ্ঞ চাঁপি তে নিত্যং শ্রুতা দ্রোণস্য মাধব ! ॥১৩। 

গ্রহণং ধর্মরাজন্য ভারদ্বাজোহনুগৃধ্যতি। 

শভ্ভশ্চাপি রণে দ্রোণে নিগ্রহীত্বং যুধিষ্ঠিরমূ ॥১৪। 
এবং ত্বয়ি,সমাধায় ধন্মরাজং নরোভমম্ । 

অহমদ্য দমিযামি সৈদ্ধবস্ত বধং প্রতি ॥১৫॥ 
লসনাসিতা 

 ভারতকৌমুদী 
দৃঢ়মিতি। দৃঢ়ং সনির্বন্ধমিত্যর্থ:। পরার্ধেন স্বোক্তিগ্রামাণ্যং স্থচিতম্ ॥১০| 
অগ্যেতি। অপ্রমন্তঃ সাবধান: | আধ্যাং সাধবীং গ্রতারশারহিতামিতার্ঘ;ঃ॥১১। 

ত্ব়ীতি। নিপ্ষিপ্য নিক্ষেপভাবেন সংস্থাপ্য, নিরপেক্দো বুধিষ্টিরাপেক্ষাশূৃন্ঠ; ॥১২] 
জানীষ ইতি। র্ভসং বেগবন্তম্,শ্রেষ্টসম্মতং বীরশ্রেষ্ঠতয়! সর্বাভিমতম্ ॥১৩| 
গ্রহণমিতি। ভারদ্বাজে| দ্রোণঃ, অন্তগৃধ্যতি আকাজ্ষতি |১৪| 

ারজিডি। সমাধায় রক্ষণীয়তেন সস্থাপয। সৈদ্ধবস্ অয়ন ॥১৫| 

কিন্ত অর্জন (যাইবার সময়ে) সমগ্র সৈন্যের মধ্যে এবং কৃষ্ণের সমক্ষে 

সনির্বন্ধভাবে বার বার আমকে বলিয়া গিয়াছেন_-॥১০। 

সাত্যকি! আমি যে পধ্যন্ত জয়দ্রথকে বধ করি, সে পর্য্যন্ত আজ ভগি 

যুদ্ধে স্বুদ্ধি করিয়! সাবধান থাকিয়া রাজাকে (যুধিষ্ঠিরকে) রক্ষা কর ॥১১। 
মহাবাহু! তোমার নিকটে, কিংবা মহারথ প্রছ্যায়ের নিকটে রাজাকে 

গচ্ছিত রাখিয়া নিরপেক্ষ হইয়া! আমি জয়দ্রথের নিকট যাইতে পারি ॥১২॥ 

সাত্যকি! তুমি জান যে, দ্রোণ যুদ্ধে বেগবান্ এবং বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়। 
সকলের অভিমত; আর তুমি সর্বদাই দ্রোণের প্রতিজ্ঞার কথ! শুনিয়া 
থাক ॥১৩। 

দ্রোণ ধর্শারাজকে ধরিবার ইচ্ছা করেন এবং ভ্রোণ যুদ্ধে যুধিষ্টিরকে 
ধরিতে সমর্থও বটেন ॥১৪। 

শি শশী শশী শী শট শপ িপিপসপীপীপি তি? পেশ ৮ সপাশাপশীশীপী 

সি গহম্..বানি। (১৩ কুক জে্টসন্মতম্..বা নি। (১৪) গ্রহণ 
ধর্মরাজশ্য ভারদ্বাজোহপি গৃধ/তি.'.বা নি। (১৫).**সৈ্ববশ্য বধায় হি--বা নি। 
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জয়দ্রথমহং হত্ব! প্রবমেষ্যামি মাধব ! | 

ধর্মরাজং ন চেদ্দ্রোণে। নিগৃহীয়াদ্রণে বলাৎ ॥১৬॥ 

নিগৃহীতে নরশ্রেষ্ঠে ভারদ্বাজেন মাধব ! | 
সৈন্ধবস্ত বধে! ন স্তান্মমাপ্রীতিস্তথা ভবে ॥১৭॥ 

এবং গতে নরশ্রেষ্ঠে পাণবে চ যুধিষ্ঠিরে 
অন্মীকং গমনং ব্যক্তং বনং প্রতি ভবেৎ পুনঃ ॥১৮॥ 

সৌইয়ং জয়ে। মম ব্যক্তং ব্যর্থ এব ভবিষ্যতি | 

যদি ড্রোণে। রণে তুদ্ধে নিগৃহীয়া যুধিষ্ঠির ॥১৯। 
সত্বমগ্ মহাবাহে।! প্রিষ়ার্থং মম মাধব ! | 

জগ্নার্থঞ্চ শো হ্থঞ্চ রক্ষ রাঁজানমাহবে ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
জয়দ্রথমিতি। নিগৃীয়াৎ বিজিত্য গৃষ্ধীরা্ ॥১৩| 

অথ তশ্ত নিগ্রহে কিং ভবেদিত্যাই নিগৃহীত ইতি । বধো ন স্তাদম্মাকমবমাদা২1১৭| 

মাস্থ সৈদ্ধববধ ইত্যাহ এবমিতি। পুনদূ্তক্রীড়যা পুর্ধববনির্বাসনা বশ্স্তাবাং ॥১৮| 
তথাহ্ছেদোষান্তরধাহ সইভি। অফ্বং ভীম্মাদিব্ধনিবন্ধনং সপ্তাতে| জর: ॥১৯। 

মইতি। রাজানং যুখিষ্টিরম্, আহবে দ্রোণযুদ্ধে ॥২০| 
ভারতভাবদীপঃ 

্রীতীতি ॥১--৩॥ সম্মতমন্গরক্তম্ ॥৪--৯॥ অভি পরীতো যন্্িতঃ ॥১০_-১৪|  এব- 
শীনৃষ্ঠামূপি কাব্যগতৌ, সমাধার নিক্ষিপ্য ॥১৫--১৭। এবংগতে গ্রহণৎ প্রান্ছে ॥১৮। 

এই জন্যই আমি আজ নরশ্রেষ্ঠ ধন্মরাজকে তোমার উপরে ন্যস্ত করিয়। 
জয়দ্রথবধার্থে গমন করিব ॥১৫।॥ 

সাত্যকি! দ্রোণ যদি যুদ্ধে বলপুধক ধর্মরাজকে ধরিতে ন1 পারেন, 
তবে নিশ্চয়ই আমি জয়দ্রথকে বধ করিয়া আগমন করিব ॥১৬॥ 

আর যদি দ্রোণ নরশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে জয়দ্রথ- 
বধ ত হইবেই না, প্রত্যুত আমার গুরুতর ছুঃখ হইবে ॥১৭॥ 

পাঙুনন্দন নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির ধৃত হইলে, নিশ্চয়ই পুনরায় আমাদের 
বনগমন হইবে ॥১৮। 

বিশেষতঃ দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া! যুদ্ধে যদি যুধিষ্টিরকে ধরিতে পারেন, তবে 
নিশ্চয়ই আমার এই জয় বার্থই হইয়। যাইবে ॥১৯॥ 

(১৮).."পাণ্ডবে সত্যবাদিনি'""বা নি। 

১০৭ 



৮৫০ মহাভারতে দ্রোণ--- 

স ভবান্ ময়ি নিক্ষেপো নিক্ষিণ্তঃ সব্যসাচিনা। 

ভারদ্বাজভয়ং নিত্যং পশ্ঠমানেন তে প্রভো ! ॥২১॥ 

তন্যাপি চ মহাঁবাহে। ! নিত্যং পশ্যামি সংযুগে। 
নান্যং হি প্রতিযোদ্ধারং রৌক্সিণেয়াদূতে প্রভো !। 
মাঞ্চাপি মন্যতে যুদ্ধে ভারদাঁজস্ত ধীমতঃ ॥২২॥ 

সোহহং সম্ভীবনামেতামাচাধ্যবচনঞ্চ তৎ। 

পৃষ্ঠতো নোৎসহে কর্তৃৎ ত্বাং বা ত্যক্ত, মহীপতে ! ॥২৩া 
আচার্যে৷ লঘুহস্তত্বাদভেগ্য কবচারৃতঃ | 

উপলভ্য রণে ক্রীড়েদ্যথা শকুনিন! শিশুঃ ॥২৪। 

ভারতকৌমুদী 
এতাবতাজ্জন বাক্যান্থনূদ্য সাত্যকিনিফর্মমাহ সইতি। নিক্ষেপো রক্ষিতত্রব্যকূপঃ ॥২১। 

অথ তবাগমনে অশ্দ্রনস্য কা গতিরিত্যাহ তস্তেতি। স্তাঙ্জুনস্তাপি প্রতিযোদ্ধারমিতি 

সম্বন্ধ:। রৌক্িণেয়াৎ রামাৎ। মাঞ্চাপি ভারদ্বাজস্তা মন্যতে প্রতিযোদ্ধারমিতি শেষ: । 

ষটুপাদোহয়ং ক্লোকঃ ॥২২। 
সইতি। সম্ভাবনাং ময়ি তব স্থাপনাম্, আচাধ্যস্য গুরোরজ্ছ্নস্য বচনম্ ॥২৩| 

আচার্য ইতি । আচার্যো দ্রোণঃ। উপলভ্য ত্বাং প্রাপ্য । শকুনিনা কাষ্ঠপক্ষিণা ॥২৪। 

অতএব মহাবাহু সাত্যকি! তুমি আজ আমার গ্রীতি, জয় ও যশের 

জন্য যুদ্ধে রাজাকে রক্ষা করিতে থাক' ॥২০। 

সুতরাং মহারাজ! অর্জুন সর্বদ! দ্রেণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়। 

আপনাকে আমার হাতে গচ্ছিত রাখিয়! গিয়াছেন ॥২১। 

মহাবাহু রাজ! ! একমাত্র বলরম ব্যতীত সে অজ্জুনেরও অন্ত প্রতি- 

যোদ্ধা আমি দেখিতে পাই না; আবার অর্জনও আমাকেই ধীমান্ দ্রেণের 

প্রতিযোদ্ধ! বলিয়৷ মনে করেন ॥২২॥ 
অতএব রাজ ! অজ্ুনের এই নির্ভর, কিংবা! সেই গুরুদেবের সেই 

বাক্য আমি পিছনে রাখিতে ইচ্ছা করি না এবং আপনাকেও ত্যাগ করিতে 

পারি ন' ॥২৩॥ 
(আমি চলিয়া গেলে,) অভে্চকবচাবৃতদেহ প্রোণাচাধ্য যুদ্ধে আপনাকে 

পাইয়া লঘুহস্ততানিবন্ধন--বালক যেমন দারুময় পক্ষিদ্বার৷ খেলা করে, 
সেইরূপ আপনাদ্ারা খেলা করিবেন ॥২৪॥ 

পা শশা শি পাশ শশা 
৮৪ 4০ ৪৫০ কিক পট ০ শিপ 

(২২)...ফলং পশ্ঠসি সংযুগে "পি বঙ্গ বর্দা। 
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যদি কাঞ্চরধনুষ্পাণিরিহ স্তাম্মকরধ্বজঃ। 
তন্মৈ ত্বাং বিশ্যজেয়ং বৈ স ত্বাং রক্ষেদ্যথাজ্ভবনঃ ॥২৫॥ 

কুরু ত্তমাত্মনো গুপ্তিং কন্তে গো গতে ময়ি। 

ঘঃ প্রতীয়াদ্রণে দ্রোণং যাঁবদ্গচ্ছামি পাঁগবম্ ॥২৬। 

মা! চ তে ভয়মগ্ভাস্ত রাজনজ্ঘনসম্ভবমূ | 
ন সজাতু মহাবাহুরভারমুগ্ধম্য সীদতি ॥২৭॥ 

যে চ সৌবীরক। বীরান্তথ মৈম্ববপৌরবাঃ। 
উদদীচ্য। দাক্ষিণাত্যাশ্চ যে চান্যেইপি মহারথাঃ ॥২৮। 
ঘে চ কর্ণমুখ। রাজন! রখোদারাঃ প্রকীত্তিতাঃ | 

এতেহর্জনস্ত ত্ুদ্ধস্ত কলাং নাহ্ন্তি যৌড়শীম্ ॥২৯॥ (যুখকম্) 

উদ্যুক্তা পৃথিবী সর্ব সন্তুরান্থরমানুষা। 
সরাক্ষদগণ। রাজন! সকিন্নরমহো রগ! ॥৩০॥ 

তারতকৌমুদী 
বদীতি। কাঞ্জি কুষ্ণপুত্রঃ প্রাঃ | মকরো ধ্বজে যন্ত সঃ ॥২৫। 

কুধিতি। গ্রপ্তিং রক্ষা গোপ্তা রক্ষকঃ। পাওবমজ্জনম্॥২৬| 

মেতি। অঙ্জুনে সম্ভবতীতি তৎ্। জাতু কদাচিং। মীদতি অবসাদেন তং ত্যজতি ২৭1 

যইতি। সৈদ্ধবাঃ পিনুদেশীয়াঃ| কর্ণমুখা; কণাদয়ঃ। কলামংশম্ 0২৮২৯ 

তবে কৃষ্ণনন্দন মকরধ্বজ প্রায় যদি ধনুর্ধর অবস্থায় এখানে থাকিতেন, 

তাহা হইলে আমি আপনাকে তাহার হস্তে ন্তস্ত করিতাম; তিনি আপনাকে 

অর্জুনের ন্যায় রক্ষা করিতেন ॥২৫॥ 

আমি চলিয়৷ গেলে, আপনিই আপনার রক্ষা করুন। না হইলে, আমি 

যেপর্য্যন্ত অজ্জুনের নিকট যাইব (ও থাকিব), সে পধ্যন্ত যিনি দ্রোণের প্রতি- 

পক্ষে যাইতে পারেন, এমন কোন্ লোক আপনার রক্ষক হইবেন ? ॥২৬। 

সে যাহ! হউক, রাজ।! আপনার যেন অজ্ভনের বিষয়ে কোন ভয় হয় 

না। কারণ, মহাঁবাহু অঞ্জন কোন ভার লইয়া! তাহ! বহনে অবসন্ন হন 

না ॥২৭॥ 

বিপক্ষে সৌবীর, সিন্ধু, উত্তর ও দক্ষিণ দেশীয় যে সকল বীর আছেন, 

কিংবা পুরুবংশীয় বাঁ অন্য যে সকল মহারথ রহিয়াছেন, অথবা কর্প্রভৃতি 

যে সকল বীর মহারথ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তাহারা ক্রুদ্ধ অজ্জনের 

ষোল ভাগের একভাগেরও যোগ্য নহেন ॥২৮--২৪৯॥ 

(২৮) ষে চ সৌবীরক যোধাঃ...পি বানি। 



৮৫২ মহাভারতে ফ্রোন- 

জঙ্গমৈঃ স্থাবরৈঃ সার্দং নালং পার্থস্ত সংযুগে । 
এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ! ব্যেতু তে ভীর্ধনপ্তীয়ে ॥৩১॥ (যুগ্মকম্) 

যত্র বীরৌ মহেম্বাসৌ কৃষে সত্যপরাক্রমৌ 

ন তত্র কর্মণে। ব্যাপৎ কথঞ্চিদপি বিদ্ভাতে ॥৩২। 

দৈবং কৃতীন্ত্রতাং যোৌগমমর্ষমপি চাহবে। 

কৃতজ্ঞতাং দয়াঞ্েব ভ্রাতুস্ত্মনুচিন্তয় ॥৩৩॥ 
মঘি চাপি সহায়ে তে গচ্ছমানেহজ্জুনং প্রতি । 

দ্োঁণে চিত্রান্ত্রতাং সংখ্যে রাজংস্ত্রমনু চিন্তয় ॥৩৪। 

আচার্য্য হি ভূশং রাজন্! নিগ্রহে তব গৃধ্যতি। 

গরতিজ্ঞামাত্মনো রক্ষন্ সত্যাং কর্ড তাঁরত ! ॥৩৫। 
স্টপ কত ৬ ৬ ৯ ৯ এ ৯ পি পস্পি পি পি পি এস পরস্ট পিসি 

ভারতকৌমুদী 

উদ্দিতি। উদ্যুক্তা গো্ধমুদ্ততা। নালং জয়ায় ন সমর্থ।। ব্তু অপগচ্ছতু ॥৩*-৩১। 

যত্রেতি। কৃষে রুষ্ণাজ্নৌ। ব্যাপৎ বিশিষ্ট। বিপৎ ॥৩২। 

দৈবমিতি। দৈবং শুভাদৃষ্টম্, যোগং যুদ্ধোপারম্। আতুরজজুনস্ত ॥৩৩। 

ম্য়ীতি। চিত্রান্্রতাং বিচিত্রাপ্তক্ষেপিতাম্, সংখ্যে মুদ্ধে ॥৩৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

ব্যক্ত কদাচিৎ ॥১৯-__২০॥ তন্ত নিক্ষেপণস্য ফলং সাধ্যম্ |২১| হি যম্মাৎ ॥২২--২৫॥ যাঁবদ 

গচ্ছামি গমিষ্যাগি ॥২৬॥ অঞ্জন সম্ভবমঞ্জন বিষয়ম্ ॥২৭_-৩২|  দৈবমমান্থযতাম্ যৌগমভি- 

_ ব্াজা! দেবতা, অনুর, মানুষ, রাক্ষস, কিন্নর ও মহানাগসমূহের সহিত 

সমগ্র পৃথিবী অন্যান্য স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত মিলিত হইয়াও যুদ্ধে অজ্জনকে 

জয় করিতে সমর্থ হয় না। মহারাজ! এইরূপ জানিয়া অজ্জনসন্গন্থো 

আপনার ভয় দূরীভূত হউক ॥৩০-_-৩১। 

যেখানে মহাবীর, মহাধনুর্ধর ও যথার্থপরাক্রমশালী কৃষ্ণ ও অজ্জান থাকেন, 

সেখানে কোন প্রকারে কার্যে বিপদ্ হইতে পারে না ॥৩২॥ 

মহারাজ! আপনি আপনার ভ্রাতার (অজ্ঞনের) শুভাদৃষ্ট, জর্ব্বাস্ত্রজ্ঞতা, 

যুদ্ধোপায়াভিজ্ঞতা, ক্রৌধ, কৃতজ্ঞতা ও দয়া এই গুণগুলি স্মরণ করুন ॥৩৩| 

রাজা! আমি আপনার সহায় রহিয়াছি; এ অবস্থায় আমিও অজ্ঞুনের 

দিকে চলিয়। গেলে, প্রোণ যুদ্ধে কিরূপ বিচিত্র অস্ত্র ক্ষেপ করিতে থাকিবেন, 

তাহাও ভাবিয়। দেখুন ॥৩৪॥ 

(৬৩). অনর্ষং শৌধ্যমাহবে..নি। (৩৪) ময়ি চাপাপযাতে বৈ...পি, ময়ি চাপাপ- 

যাতে বৈ."'ব্ধ। 
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কুরুষাগ্ভাঝআুনে! গুপ্তিং কন্তে গোপ্তা গতে ময়ি। 
যশ্যাহং প্রত্যয়াৎ পার্থ! গচ্ছেযং ফাল্তনং প্রতি ॥৩৬। 

নহাহং তামনিক্ষিপ্য কৌরবেন্দ্র! মহারণে। 
কচিদ্যান্তামি কৌন্তেয় ! সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৩৭॥ 
এতদ্বিচার্য্য বহুশো! বুদ্ধ বুদ্ধিমতাং বর !। 

দক্ট। শ্রেয়ঃ পরং বুদ্ধ ততো রাজন্! প্রশাধি মাম্ ॥৩৮। 

ঘুধিষ্টির উবাঁচ। 
এবমেতম্মহাঁবাঁহে।! যথা বদি মাধব !। 

নহি শুধ্যতি মে ভাঁবঃ শ্রেতীশ্বং প্রতি মারিষ ! ॥৩৯॥ 
পস ব৩৩ 

ভারতকৌমুদী 
আচার্য ইতি। গুব্যতি অভিলধঘতি। সত্যাং বর্ত পচ গৃধাতীতি সদন্ধ:/৩৫| 

কুরদেতি। গুপ্তিং রক্ষাম গোপ্ত। রক্ষক: | প্রত্যয়াদিশ্বাসাৎ ॥৩৬ 

নহীতি। অনিঙ্গিপ্য কশ্মিংশ্চি ঘীরে নিক্ষেপরূপেণাসসস্থাপ্য 1৩৭] 

এতদিতি। দুষ্ট আলোচ্য । 'প্রখাধি আরিশ ॥৩৮। 

এবমিতি। শুধ্যতি প্রসীদতি আশঙ্কারহিতো। ভবতীত্যর্থ, ভাবো! মনঃ, শ্বেতাস্ব- 

নঙ্ছুনম্ ॥৩ন। 

রাজ1! দ্রোণাঁচার্ঘ্য নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত; আপনাকে ধরিবার 

জন্য বিশেষ ইচ্ছা করেন এবং সেই প্রতিজ্ঞ। সত্য করিবারও ইচ্ছা 

করেন ॥৩৫। 

পৃথানন্দন। ধাঁহাঁর উপরে বিশ্বাস করিয়া আমি অজ্ঞনের দিকে যাইব, 

জাপনার সেরূপ রক্ষক কে আছেন? সুতরাং আমি চলিয়া গেলে আপনি 

নিজেই নিজের রক্ষা করিবেন ॥৩৬॥ 

অতএব কৌরবশ্রেষ্ঠ কুস্তীনন্দন! আমি আপনাকে অপর কোন বীরের 
হাতে গচ্ছিত না রাখিয়া মহাযুদ্ধে অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিব না 
ইহ! আপনার নিকট সভ্য বলিতেছি ॥৩৭॥ 

বুদ্দিযুক্তশ্রেষ্ঠ রাজ! আপনি আপন বুদ্ধিতে এ বিষয় বহু বিবেচনা 
করিয়া এবং নিজবুদ্ধিতে পরম মঙ্গল পর্য্যালোচনা করিয়া! পরে আমাকে 

আদেশ করুন? ॥৩৮॥ 

(৩৭) নহ্হং ত্বাং মহারাজ! অনিক্ষিপ্য মহাহবে।""*কৌরব্য1-'*বানি। (৩৯), 

শ তু মে শুধ্যতে ভাবঃ-"ব নি। 



৮৫৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

করিষ্যে পরমং যত্বমাত্বানে রক্ষণং প্রতি | 

গচ্ছ ত্বং সমনুজ্ঞাতে। যত্র যাতে ধনগ্ীয়ঃ ॥৪০॥ 

আত্মসংরক্ষণং সংখ্যে গমনঞ্চার্জ্নং প্রতি । 

বিচার্ষ্যৈতৎ স্বয়ং বুদ্ধয। গমনং তত্র রোচয়ে ॥8১। 
স ত্বমাতিষ্ঠ যানায় যত্র যাতো ধনগ্ীয়ঃ | 

মমাপি রক্ষণং ভীম? করিষ্যতি মহাঁবলঃ ॥৪২॥ 

পার্ধতশ্চ সসোদর্ধ্যঃ পাথিবাশ্চ মহাঁবলাঃ | 

দ্রৌপদেয়াশ্চ মাং তাত ! রক্ষিষ্ন্তি ন সংশয়ঃ ॥8৩। 
কৈকেয়! ভ্রাতরঃ পঞ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ। 
বিরাটে। দ্রুপদশ্চৈৰ শিখন্তী চ মহাঁরথঃ ॥8৪৪। 

ধুষ্টকেতুশ্চ বলবান্ কুন্তিভো'জশ্চ মাতুলঃ। 

নকুল; সহদেবশ্চ পাঞ্চালাঃ স্যগীয়াস্তথ | 
এতে মাং সহিতানস্তাত ! রক্ষিয্ন্তি ন সংশয়ঃ ॥8৫॥ (ধুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
করিম্য ইতি । সমন্ুজ্ঞাতো ময়েতি শেষ: 19] 

আত্মেতি। সংখ্যে যুদ্ধে। এতছুভয়মূ। রোচস্সে প্রাধান্যাদিত্যাশয়ঃ 09১| 
সইতি। আতিষ্ঠ রখমারোহ, যানায় গমনায় ॥৪২। 

পার্ত ইতি। পামতঃ পৃতপৌত্ো! ধৃষ্টছায়; ৷ দ্রৌপদেয়। দ্রৌপদ্যা; পুত্রাঃ ॥৪৩| 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-_“মধুবংশীয় মহাবাহু! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহ! 
সত্য বটে; কিন্তু অর্জনের বিষয়ে আমার মন যে প্রসন্ন হইতেছে না ॥৩৯॥ 

সুতরাং আমি আত্মরক্ষার বিষয়ে বিশেষ যত্বু করিব। অতএব অঞ্জন 

যেখানে গিয়াছেন, আমার আদেশ অনুসারে তুমি সেইখানে যাও ॥৪০| 

যুদ্ধে আত্মরক্ষ। এবং অজ্জুনের দ্রিকে তোমার গমন, এই উতয় আপন 

বুদ্ধিতে বিবেচন! করিয়া তোমার সেখানে গমনই সঙ্গত মনে করিতেছি ॥8১। 

অতএব অজ্জুন যেখানে গিয়াছেন, সেইখানে যাইবার জন্য তুমি রথে 

আরোহণ কর, আর মহাঁবল ভীমসেন আমাকে রক্ষা করিবেন ॥৪২॥ 

তা'র পর বম! সহোদরগণের সহিত ধৃষ্টহ্যন্স, মহাবল রাজারা এবং 

ভ্রৌপদ্ীর পুত্রেরা আমাকে রক্ষা করিবেন) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৪৩| 

(৪০). রঙ্গণং হাহম্...বা নি। (৪৫)...কুন্তিভোজশ্চ মারিষ|...পি বঙ্গ বর্ধ.- এতে 

সমাহিতান্তাত1.""বা নি। 
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ন.দ্রোণঃ সহ সৈম্যেন কৃতবর্্মা চ সংঘুগে। 
সমাসাদয়িতুং শক্তো ন চ মাং ধর্ষয়িষ্যতঃ ॥৪৬॥ 

ধৃউছ্যুন্ষশ্চ সমরে দ্রোণং তুদ্ধৎ পরন্তপ !। 
বারয়িষ্যতি বিক্রম্য বেলের মকরালয়ম্ ॥৪৭॥ 

যত্্ স্থাস্ততি সংগ্রামে পা্ধতঃ পরবীরহা। 
ন দ্রোণসৈম্যং বলবৎ ক্রামেতৃত্র কথঞ্চন ॥8৮।॥ 

এষ দ্রোণবিনাশায় সমুৎপন্নো হুতাশনাৎ। 

কবচী দশরঃ খড়গা চম্মী চ বরভূষণঃ ॥৪৯| 

ভারতকৌমুদী 
কৈকেয়া ইতি। কৈকেয়াঃ কেকয়দেশবাসিনঃ। সহিতা খিগিতাঃ। যট্পাদোহয়ং 

গ্রোকৃত 098--8৫॥ 

নেতি। সমাসাদযিতুং প্রাপ্ত মূ। ধয়িস্তাতো নিগ্রহীতূং শক্ষাত; 18৬। 

ুষ্টেতি। বেলা তীরম্, মকরালয়ং সমূদ্রম্ ॥9৭ 

যত্রেতি। পাধতে। ধৃষ্টছায়:। বলব শক্তিযুক্তমপি, ক্রামেদাক্রামেহ ১৪৮। 

এয ইতি। এষ পার্মতঃ। বরভৃঘণ উত্তমালগ্কারযুক্তঃ ॥৪7| 

বস সাত্যকি! কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা, রাক্ষম ঘটোংকচ, বিরাট, 

ফ্রপদ, মহারথ শিখণ্ী, বলবান্ ধৃষ্টকেতু, মাতুল কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব, 

পাঞ্চালগণ ও ক্ঞ্জয়গণ, ইহারা! মিলিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে 
পারিবেন? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৪৪-৪৫॥ 

দ্রোণ ও কৃতবন্মা সৈন্তগণের সহিত মিলিত হইয়াও যুদ্ধে আমাকে ধরিতে 

বাঁ গীড়ন করিতে সমর্থ হইবেন ন! ॥৪৬। 

পরস্তপ! তীর যেমন সমুদ্রকে বারণ করে, সেইরূপ ধুৃষ্টছায় বিক্রম 

প্রকাশ করিয়। যুদ্ধে ক্রুদ্ধ দ্রোণকে বারণ করিতে পারিবেন ॥৪৭| 

বিপক্ষবীরহস্ত। ধুষ্ট্যয় সমরাঙ্গনের যে স্থানে থাকিবেন, দ্রোণের 

প্রবল সৈম্তও সে স্থানে আসিয়া কোন প্রকারে আক্রমণ করিতে 

পারিবে না ॥৪৮। 

এই ধৃষ্ছায় দ্রোণবিনাশের জন্যই কবচ, বাণ, তরবারি ও চর্ম ধারণ 

করিয়া এবং উত্তম ভলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়। অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়া- 

ছিলেন ॥৪৯। 



৮৫৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

বিত্ন্ধে। গচ্ছ শৈনেয় ! ম কাধীর্মিয়ি সংভ্রমঘূ | 
ধউছ্যুন্ো রণে ক্ুদ্ধং দ্রেণমাবারয্িয্যতি ॥৫০। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং দ্রোগপর্ববণি 

জয়দ্রথবধে সাত্যকিং প্রতি যুধিিরবাক্যে পঞ্চনবতিতমৌহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
_--777052) টি 

যণ্নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
গু ০ 

সপ্তায় উবাচ। 
ধর্মরাজস্ত তদ্বাক্যং নিশম্য শিনিপুঙ্গবঃ | 

পার্থাচ্চ ভয়মাশংসন্ পরিত্যাগাম্মহীপতেঃ ॥১। 

অপবাদং হ্যাত্সনশ্চ লোকাদ্রেক্ষন বিশেষতঃ | 

ন মাং ভীত ইতি জরয়ুঃ প্রয়ান্তং ফান্তনং প্রতি ॥২। 
নিশ্চিত্য বুধৈবং স সাত্যকিযু'দবুর্মদঃ 
র্মরাজমিদং বাক্যমন্্রবীৎ পুরুষর্ষভঃ ॥৩। (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
বিশ্রন্ধ ইতি। বিশ্রৰে বিশ্বস্তঃ। সংভ্রমৎ ভয়ম্ ॥৫০| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধয-প্রীহরিদাস সিদ্ধা্তবাগীশ ভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জরদ্রখবধে পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০| 

ইলা) 

ভারতভাবদীপঃ 

জ্ঞানম্ ॥৩৩--৩৬। ক্ষচিৎ কন্মিংশ্চিৎ অনিক্ষিপ্যত্যেন্বরঃ 1৩৭॥ দুষ্ট নিশ্চিত্য ॥৩৮_৪১| 
আতিষ্ঠ প্রক্রমন্য ॥৪৩--৪৯॥ ময়ি মামধিকত্য, সম্ভবমুদ্েগম্ ॥৫০। 

ইতি দ্রোণপর্জণি নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চনবতিতমো হ্ধ্যায়; ॥৯৫॥ 

__ অতএব সাত্যকি! তুমি বিশ্বস্ত চিত্তে গমন কর, আমার সম্বন্ধে কোন 
ভয় করিও না। ধুৃষ্টছ্যন্ই যুদ্ধে ক্রুদ্ধ দ্রোপকে বারণ করিবেন? ॥৫০| 

সঞ্জয় বলিলেন-_-“মহারাজ ! টির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিনি- 

৯ -..নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ বঙ্গ বদ্ধ) “ -.একাদশাধিকশত তমোহ্ধ্যায়ঃ বার! নি। 

(২).."লোকাৎ পশ্বন্.-.তে মাং ভীতমিতি জুযুঃ...বা,..আয়ান্ম্...পি বা বঙ্গ বর্ধ। 
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কৃতাঞ্চেম্মন্যসে রক্ষা স্বস্তি তেহস্ত বিশাংপতে !। 

অনুযাস্তামি বীভতস্ং করিষ্যে বচনং তব ॥8| 

ন হি মে পাগুবাঁৎ কশ্চিত্রিঘু লোকেষু বিদ্যাতে | 

যো! বৈ প্রিয়তরে! রাঁজন্! সত্যমেতদ্ত্রবীমি তে ॥৫। 

তন্তাঁহং পদবীং যাঁস্তে মন্দেশাভ্ভব মানদ ! | 

কুতে নহি মে কিঞ্চিদকর্তব্যং কথঞ্চন ॥৬। 

যথা হি মে গুরোর্বাক্যং বিশিষউং দ্বিপদাঁং বর ! | 
তথ! তবাঁপি বচনং বিশিষ্টতরমেব চ 1৭| 

তারতকৌমুদী 
ধন্মেতি। পার্থাদর্জনাৎ আশংসন্ সম্তাবয়ন্, মহীপতেযুিষ্টিরস্য ৷ অপেতি পক্ষান্তরে। 

দংন্বনমঞ্জ্বনম্। বহুধা বিবেচনেন, এব্মভ্্রনান্থিকে গমনমূ্ ॥১-৩। 

কৃতামিতি। কৃতাং ভীম্াদিভিনিবাঢাম্। স্বপ্তি মন্লমূ। বীভঙস্থুমজ্ছুনম্ 1৪ 

নেতি। পাগুবাদঙ্ছুনাত ষঃ খ্রিনতরঃ, ঈণৃশঃ কশ্টিন্ন বিদ্ভাত ইতি সন্ন্ধঃ ॥৫। 

ভশ্তেতি। পদবীং পন্থানম্, সন্দেশাদাদেশাহ। ত্বংকৃতে ভবন্গিমিন্তম্ ॥৬| 

যথেতি। গুরোবছুনিন্ত । বিশিষ্টতরষ্ তন্তাপি গুরুত্বাদিত্যাশয়ং 1৭ 
ই পাপী শা 

বংশশ্রেষঠ, যুদ্ধদুদর্ধ ও পুরুবপ্রধান সাঁত্যকি এইরূপ বিবেচনা করিতে 

ল।গিলেন যে, বুধিষ্ঠিরকে পরিত্য।গ করিয়। গেলে, অজ্জুনের আদেশ লঙ্ঘন 
করার ভয়; আবার না গেলে, নিজের লোকাপবারদ হইবে; আর যদি 

অন্জ্রনের দিকে যাই, তবে আর লোকে আমাকে ভীত বলিবে না; এইরূপ 
বত প্রকার বিবেচনাপূর্বক গমনই স্থির করিয়া যুধিঠিরকে এই কথ! 
বলিলেন--।১--৩। 

'নরনাথ! ভীমপ্রভৃতি আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন, ইহা যদি 

মনে করেন, তবে আপনার মঙ্গল হউক; আমি অক্জুনের অনুগমন করিব 
এবং আপনর আদেশ পালন করিব ॥8॥ 

রাজ! ! আমি আপনার নিকট ইহ সত্য বলিতেছি যে, যিনি ভার্ন 

অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর হইবেন, এমন কোন লোক ত্রিভুবনেই নাই ॥৫| 
অতএব সম্মানজনক রাজী! আমি আপনার আদেশে অজ্জনের নিকট 

খাইব। কারণ, আপনার জন্য আমার কোন কাধ্য অকর্তব্য নহে ॥৬| 

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ! গুরুবাঁক্য (অঞ্জনের আদেশ) যেমন আমার নিকট বিশিষ্ট, 

তেমন আপনার বাক্যও বিশিষ্টতর ॥৭॥ 

১০৮ 
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প্রিয়ে হি তব বর্তেতে ভ্রাতরো কুষ্ণপাগডবৌ | 
তয়োঃ প্রিষ়ে স্থিতঞেব বিদ্ধি মাং রাজপুঙ্গব !.॥৮| 
তবাঁজ্ঞাং শিরস। গৃহ পাণুবার্থমহং প্রভো। ! | 

ভিত্তেদং ছুভিদং সৈন্যং প্রযাস্তে নরসভম ! ॥৯/ 
দ্রোথানীকং বিশাম্যেয ভ্রুদ্ধো ঝষ ইবার্ণবমৃ। 
তত্র যাস্তামি যত্রাসৌ রাজা রাজন! জয়দ্রেথঃ ॥১০॥ 
যত্র সেনীং সমাশ্রিত্য ভীতস্তিষ্ঠতি ফাল্তুনাৎ। 
গুপ্তো রথবরশ্রেষৈর্রৌণিকর্ণকপাদিভিঃ ॥১১॥ 
ইতন্ত্িযোজনং মন্যে তমধ্বানং বিশাঁংপতে !। 

যত্র তিষ্ঠতি পার্ধোহসৌ জয়্রথবধোগ্যতঃ ॥১২। 

ব্রিযোজনগতস্তাপি তস্য যান্তাম্যহং পদমৃ। 
আসৈম্ধববধাড্রাজন্! হ্থদৃঢ়েনান্তরাত্মন! ॥১৩| 

0. ভার্তকৌমুদী 
প্রিয় ইতি। কৃষ্ণ যুিষ্টিরন্ত মাতৃলপুত্ররূপে| ভ্রাত!, পাগুবোহঞ্্নশ্চ সহোদর; 1৮ 
তবেতি। গৃহ গৃহীত্বা, পাগুবার্থমঙ্ছুনসা হায্যার্থম্ ॥৯ 

দ্রোণেতি। বিশামি প্রবিশামি। ঝাষো মৎস্য: 1১০। 

যত্রেতি। ফান্তনাদজ্জনাৎ। গুপ্তো রক্ষিতঃ। দ্রৌণিরশ্বখাম| ॥১১) 
ইত ইতি। অধ্বানং পন্তানম্। পার্থ; অঞ্জুনঃ ॥১২। 

_ রাজশ্রেষ্ঠ! আপনার ভ্রাতা কৃষ্ণ ও অর্জন আপনার প্রিয়কার্ধ্যে নিরতই 
রহিয়াছেন; আবার আমাকেও তাহাদের প্রিয়কার্য্যে নিরত বলিয়! অবগত 

হউন ॥৮॥ 

প্রভু নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার আদেশ মন্তকে ধারণপুরর্বক এই 
হূর্ভেছ্যসৈন্য ভেদ করিয়া অর্জুনের সাহায্য করিবার জন্ত প্রস্থান করিব ॥৯॥ 

রাজা! মতস্য যেমন সমু্দে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া 
দ্রেণসৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিতেছি। এ জয়দ্রথরাজা যেখানে রহিয়াছেন, 
আমি সেইখানেই যাঁইব ॥১০। 

এবং অজ্জুন হইতে ভীত জয়দ্রথ-_রথিত্রেষ্ঠ অশ্বথামা, কর্ণ ও কৃপপ্রভৃতি- 
কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সৈন্য আশ্রয় করিয়া যেখানে অবস্থান করিতেছেন ॥১১। 

নরনাথ! আমি মনে করি-_-এ অর্জুন জয়দ্রথবধে উদ্ভত হইয়া যেস্থানে 
রহিয়াছেন, সেস্থান এস্থান হইতে তিন যোজন হইবে ॥১২। 
জপ লী শপ শা 

পে স ০৮ শীীশীশিপপাশিপাশিস বত পিপাসা পিরিত শে সপপাতী পিপিপি? আপ শাল আপাশিসপপপসপিক্প নাতি শিশির 

(১১) যন্ত্র সেনাম্থমাশ্রিত্য ..নি। 
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অনাদিইন্ত গুরুণ! কো নু যুধ্যেত মাদৃশঃ | 
আদিষস্ত ত্য রাজন! কো ন যুধ্যেত মাদৃশঃ ॥১৪। 
অভিজানামি তং দেশং যত্র ষান্তাম্যহং প্রভো ! | 

বহুশক্তিগদাপ্রাসচ্খড়গষ্টিতোমরমূ। 
ইন্বস্ত্বরসংবাধং ক্ষোভয়িব্যে বলারবম্ ॥১৫। 
যদেতৎ কুঞ্জরানীকং সহত্মনুপশ্যপি | 

কুলমঞ্জনকং নাম যাত্রৈতে বীর্য্যশীলিনঃ ॥১৬। 
আস্থিতা বহুভির্লে চ্ৈ্মুদ্ধশৌগৈঃ প্রহারিভিঃ | 

নাগা মেঘনিভা রাজন! ক্ষরন্ত ইব তোয়দাঃ ॥১৭| 

ভারতকৌমুদী 
রীতি । পদংস্থানম্। আসৈন্বববধাৎ জয়দ্রথবধাৎ পূর্বমেব ॥১৩| 

অনাদিষ্ট ইতি। 'রুণা অস্থশিক্ষকাদিনা। ত্বয়। গুরোরজ্জনন্তাপি খ্ররুণা ॥১৪| 

অথাত্মনোহাধরণবীরন্বং স্চয়িতুমেকত্রিংশতা গ্লোকৈভেগ্ভকৌরবসেনায়া গহনত্ 
বর্ণরতি। অভীতি। বহবঃ শক্তিগণদা প্রাসচর্শখডগষ্টিতোমরা যত্র ভম্। তথ! ইযুভির্বাণৈঃ 

অপরৈরপ্রবরৈশ্চ সংবাধং সঙ্কীর্ণৎ নিরম্বরমিতি যাব । যট্পাদোহয়ং শ্লোক: |১৫। 

যদিতি। কুঞ্জরানীকং হস্টিসৈন্তম। কুলং হস্ডিসমূহ:, অঞ্চনকং তদর্ণত্বাৎ ॥১৬| 
আস্থিত ইতি। আস্ছিত] আরা: | দ্ধ শৌখৈর্ম ত্ৈ:। নাগা গজাঃ ॥১৭| 

রাজা! ! তিনি তিন যোজন দূরে থাকিলেও, আমি অভিদৃঢ চিত্তে জয়থ- 

বধের পুর্ব্বেই তীহাঁর নিকটে উপস্থিত হইব ॥১৩| 
রাজা! গুরুজন আদেশ না করিলে, আমার মত কোন্ লোক যুদ্ধ করে? 

আবার আপনার মত গুরুজন আদেশ করিলেই বা আমার মত কোন্ ব্যক্তি 

যুদ্ধ না করে? ॥১৪।॥ 

প্রভু! আমি যে স্থানে যাইব, সে স্থানের অবস্থা সর্ধবতোভাবে জানি 

সে স্থানে বহুতর শক্তি, গদা, কুস্ত, চণ্ম, তরবারি, খষ্টি ও তোমর চলিতেছে। 
আর বাণ ও অন্ঠান্ত প্রধান অস্ত্রে পরিপূর্ণ বিপক্ষসৈন্যসমুদ্রকে আমি বিক্ষুব্ধ 
করিব ॥১৫।॥ 

মহারাজ! এই যে সহজ্র হস্তিসৈন্য দেখিতেছেন এবং যাহাতে এই 

বলবান্ বীরের রহিয়াছেন, ইহা “অগঞ্তনক'__নামে হস্তিসমূহ ॥১৬। 
রাজ! যুদ্ধমন্ত ও প্রহারনিপুণ বহুতর শেচ্ছ যাহাতে আরোহণ 

সপ * নঃ পাগল পা শীল পিপি পি সপ শত টিপা শপীশ শি টি শিট শি শশী শি শি ২ শশা নি উনি 

(১৫). “শূলশক্তি-. 'বা»*হলশক্তি'নি বঙ্গ বর্ধ। (১৭).. নাগ নগনিভা:-. নি। 



৮৬০ মহাভারতে দ্রোণ_- 

নৈতে জাতু নিবর্তেরন্ প্রেষিতা হস্তিসাদিভিঃ | 
অন্যত্র হি বধাঁদেষাং নাস্তি রাজন! পরাজয়ঃ ॥১৮।॥ 

অথ যাঁন্ রথিনো রাজন! সমন্তাদনুপশ্থাসি | 
এতে রুঝ্সরথা নাম রাজপুত্রা মহারথাঃ ॥১৯। 
রথেবশ্রেষু নিপুণ নাগেষু চ বিশাংপতে ! | 
ধনুর্ববদে গতাঃ পারং মুষ্টিযুদ্ধে চ কোবিদাঃ ॥২০। 
গদাযুদ্ধবিশেষজ্ঞা নিযুদ্ধকুশলাস্তথা । 
খড়গপ্রহরণে ঘুক্তাঁঃ সম্পাতে চাসিচন্মণোঃ ॥২১॥ 
শুরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ স্পদ্ধন্তে চ পরস্প্রমৃ। 
নিত্যঞ্চ সমরে রাঁজন্! বিজিগীষন্তি মানবান্ ॥২২॥ 
কর্ণেন বিহিতা রাজন্! দুঃশাসনমনুব্রতাঃ | 
এতাংস্ত বাস্থদেবোহপি রখোদারান্ প্রশংসতি ॥২৩| 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। জাতু কদাচিং। হল্ডিসাদিভিহস্ত্যারোহিভিঃ ॥১৮। 

অথেতি। সমন্তাং সর্বান্থ দিদ্ষু। রুল্সরথ। সবর্ণমরররথাঃ £১৯। 
রথেঘিতি। নাগেধু হস্তিযু। কোবিদ বিচক্ষণাঃ। এত ইত্যনবৃত্তিঃ ॥২০। 

গদেতি। নিধুদ্ধে বাহযুদ্ধে কুশলাঃ। যু] দক্ষ সম্পাতে সঞ্ধালনে ॥২১। 

শূরা ইতি। বিঞ্জিগীষন্তি বিজেতুমিচ্ছপ্ডি, মানবান্ সর্বানেব ॥২২। 

করিয়াছে, এই সেই মেঘতুল্য হস্তিগণ মেঘেরই ন্ায় মদজল বর্ষণ 
করিতেছে ॥১৭॥ 

রাজা! আরোহীর সঞ্চালন করিলে, এই হস্তিগুলি কখনও নিবৃত্তি 

পাঁয় না এবং বধ ব্যতীত ইহাদের পরাজয় হয় ন। ॥১৮। 

রাজা! তাহার পর সকল দিকে যে সকল রথীকে দেখিতেছেন, ইহারা 
রাজপুত্র ও মহারথ এবং ইহাদের নাম-_কক্পরথণ ॥১৯। 

নরনাথ! আর ইহার। রথ, অশ্ব ও হস্তিযুদ্ধে নিপুণ, ধন্থৃবেরবদের 
পারগামী ও মুষ্টিযুদ্ধে বিচক্ষণ ॥২০। 

বিশেষতঃ ইহারা গদা যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ, বাহুযুদ্ধে বিশারদ এবং তরবারি- 
প্রহারে ও অসিচম্মসঞ্চালনে দক্ষ ॥২১॥ 

রাজা! ইহারা বীর, কৃতবিদ্ভ, পরস্পর স্পর্দা করিয়া থাকেন এবং 
যুদ্ধে সর্বদা সকল মানুষকেই জয় করিবার ইচ্ছা করেন ॥২২।॥ 



পর্ববণি ধঞ্নবতিতমোহধ্যায়ঃ | ৮৬১ 

সততং প্রিয়কামাশ্চ কর্ণ স্তৈতে বশে স্থিতাঁঃ | 
তন্তৈব বচনাদ্রীজন্! নিবৃভাঃ শ্বেতবাহনাৎ ॥২৪।॥ 

তে ন ক্ষতা ন চ শ্রান্তা দূঢ়াবরণকাম্মুকাঃ। 
মদর্থে বিষিতা নূনং ধার্তরাষ্ট্স্ত শাসনাৎ ॥২৫। 
এতাঁন্ প্রমথ্য সংগ্রামে প্রিয়ার্ঘং তব কৌরব ! | 
প্রযাস্তামি ততঃ পশ্চ1ৎ পদবীং সব্যসাচিনঃ ॥২৬। 

বানেতা নপরান রাজন্! নাগান্ সপ্তশতানিহ। 

প্রেক্ষসে বন্মসংছন্নান কিরাতৈঃ সমিধিষ্ঠিতান্ ॥২৭| 
কিরাতরাঁজো যান্ প্রাদাদিজিতঃ সব্যসাচিনা | 

স্বলগ্কৃতাস্তথ। গ্রেধ্যানিচ্ছন্ জীবিতমা সমন; ॥২৮॥ 

তআসনেতে পুরা রাজন! তব কম্মকরা দৃটম্। 

ত্বামেবাছ্ যুধুৎসন্তে পশ্য কীলম্য পর্য্যরম্ ॥২৯॥ (বিশেষকম্) 

ভাঁরতকৌমুদী 
কর্ণেনেতি ৷ ছুঃশাসনত প্রতি অঙগব্রাত। অঙ্গকূলাঃ ॥ রখোদারান্ মভারথান্ ॥২৩। 
চততমিতি। শ্বেতবাহনাৎ অজ্ছবনাৎ তেন সহ ঘুদ্ধা দিত্যর্থ: ২৪। 

তইতি। মদর্থে মরা সহ ঘুদ্ধার্থে, বিষিত| অবস্থিতাত, শাসনাদাদেশাহ ॥২৫| 

এতানিতি। পদবীৎ পন্থ।নমূ। সবাসাচিনঃ অঙ্জুনস্ত ॥২৬। 

যানিতি। নাগান্ গঙ্জান্। প্রাদাৎ অঙ্জুনায়। ইচ্ছন্ অজ্জনাদেব রঙ্গিতুমিতি শেষঃ। 

বুদূসন্তে ছিত্রপ্রাপ্তা। বিপক্ষাবলক্বনাদিতি ভাবঃ। পরায়ং পরিবন্তনম্ ॥২ ৭২৪ 

নরনাথ! কর্ণ ইহাদিগকে ছুঃশাসনের অন্ধুবন্তা করিয়া দিয়াছেন এবং 
কঞ্ণও ইহাঁদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করেন ॥২৩ 

রাজা! ইহারা সর্বদা কর্ণের প্রিয়কাধ্য করিবার অভিলাবী এবং 
তাহারই বশীভূত বলিয়া তাহারই আদেশে অজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন 
নাই ॥২৪। 

ইহার! যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হন নাই বা পরিশ্রান্তও হন নাই; অথচ ইহাদের 
বর্ম ও ধনু দৃঢ়। তা'র পর ইহারা নিশ্চয়ই ছুর্য্যোধনের আদেশে আমার 
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতেছেন ॥২৫॥ 

কৌরবনন্দন! অতএব আমি আপনার প্রিয়কা্ধ্য করিবার জন্য যুদ্ধে 
ইহাদিগকে মধিত করিয়া তাহার পরে অজ্ঞুনের পথে গমন করিব ॥২৬। 

রাজা! আপনি__বন্মাবৃতদেহ ও কিরাতগণে অধিষ্ঠিত এই অপর যে 

(৫) তে নক্রাস্তাঃ-..মদর্থেইধিষঠিতাঃ-..বানি। (২৮)-গৃহীতঃ সব্যসাচিনা 'বা নি। 



৮৬২ মহাভারতে দ্রোণ- 

এষাঁমেতে মহামাত্রাঃ কিরাতা যুদ্ধতুর্মাদাঃ | 

হস্তিশিক্ষাবিদশ্চৈব সর্বে চৈবাগ্নিযৌনয়ঃ ॥৩০। 
এতে বিনিজিতাঁঃ সর্ব সংগ্রামে সব্যনাচিন। | 

মদর্থমগ্ সংযভা দুর্য্যোধনবশানুগাঃ ॥৩১॥ 

এতান্ হত্বা শরৈ রাজন! কিরাতান্ যুদ্ধছুম্মদান্। 

সৈম্ধবস্ বধে যভমনুযাস্তামি পাগুবম্ ॥৩২। 

বে ত্বেতে হমহানাগ! অঞ্জনস্থ কুলোভ্ডবাঃ | 

কর্কশ াশ্চ বিনীতাশ্চ প্রতিন্নকরটামুখাঃ ॥ ॥৩৩। 

. ভারতকৌযুদী . 
এযামিতি। মহামাত্রা আরোহিণঃ, “মহামাতঃ প্রধানে স্তাদারোহকসমুদ্ধয়ৌ£” ইতি 

হেমচন্দ্রঃ ॥৩০| 

তত ইতি । সংঘত্ত। জদ্নায় যত্ত্ববন্তঃ সন্ত: স্থিতা ইতি শেষঃ |৩১। 

এভানিতি। টৈদ্ববস্য জয়দ্রথন্ত, যত্তং যত্ত্বন্তম্, পাগুবমঞ্ুনম্ ॥৩২। 

ভারতভাবদীপঃ 

ধর্েতি |১--১২॥ আদৈম্কববধাং সৈদ্ধববধাৎ প্রাগের ॥১৩--১৪॥  শুলাদিতোমরাছ- 

মশাগ্যজন্তম ॥১৫॥ সহঃ সহলপ্রতিমম্ ॥১৬--২০| সম্পাতে বিহরণে ॥২১--৩২| 

অর্থনস্য অরুণোপবাহ্থন্য ॥৩৩| ন্িপ্ধনীলামুদগ্রখ্যাঃ সুবিভক্তপদৈযুতাঃ জুবিভক্তম্হাশীঘ।: 

সপ্তশত হস্তী দেখিতেছেন এবং কিরাতরাজ (রাঁজন্য়ের সময়ে) অঞ্জুন- 
কর্তৃক বিজিত হইয়৷ তাহার হস্ত হইতে নিজের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা 

করিয়া সুন্দর অলঙ্কৃত ও আজ্ঞাবহ যে হস্তীগুলিকে (উপচৌকনম্বরূপ) 

অজ্নকে.দান*করিয়াছিলেন; রাজা! এইগুলি পূর্বে আপনারই দৃঢ়ভাবে 
কার্যকারী ছিল; কিন্তু আজ ইহার! আপনার সহিতই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা 
করিতেছে [| দেখুন_-কলের কি পরিবর্তন ॥২৭-_-২৯॥ 

ইহাদের আরোহী এই সকল যুদ্ধছুর্র্ধ কিরাত হস্তিগণকে শিক্ষা দন 

করিতে জানে এবং ইহারা সকলেই অগ্নি হইতে উৎপন্ন ॥৩০॥ 
অর্জন যুদ্ধে ইহাদের সকলকেই জয় করিয়া গিয়াছেন। স্বৃতরাং এখন 

ইহার! দুর্য্যোধনের আদেশে আমাকে জয় করিবার জন্য যত্ববান্ হইয়৷ 

রহিয়াছে ॥৩১।॥ 

অতএব রাজা! আমি বাঁণদ্বারা এই যুদ্ধদুদর্ধ কিরাতগণকে জয় করিয়া 

_জয়দ্রথবধে যত্ববান্ অঞ্জনের অনুসরণ করিব ॥৩২॥ 

(৩০) ০) তেষামেতে...পি বর্গ বদ্ধ। (৩১) এতে বিনিজিতাঃ সংখ্যে সংগ্রামে. বানি। 
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জান্বনদনিতৈঃ সরবৈরবন্মতিঃ স্ববিভূষিতাঃ । 
লব্ধলক্ষা রণে রাজন্! এরাবণসম] যুধি ॥৩৪॥ 

উত্তরাঁৎ পর্ববতাঁদেতে তীক্ষ্রস্থ্যতিরাস্থিতাঃ | 
কর্কশৈঃ প্রবরৈর্োধৈঃ কাঞ্চণয়সতনুচ্ছদৈঃ ॥৩৫॥ (বিশেষকমূ) 

সম্তি গোযোনয়শ্ঠীত্র সন্তি বানরযৌনয়ূঃ 
অনেকযোনয়শ্চান্যে তথা মানুষবোনয়ঃ ॥৩৬॥ 

অনীকং সমবেতানাঁং ধুমবর্ণমুদীর্যতে। 
্লেচ্ছানাং পাপকর্ভ্ণাং হিমবদৃডু্গবাসিনাস্ ॥৩৭। 

এতদৃদুর্য্যোধনো। লব্ধ সমগ্রং রাজমগুলমূ । 
কৃপঞ্চ মৌমদরভিঞচ দ্রৌণিঞ্চ রখিনাং বরম্ ॥৩৮। 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। স্থমহানাগ। অতিবিশালা গজাঃ, অগ্গনন্ত তদাখাস্ ধিগ্গজস্য । কর্কশাঃ 

কঠিনন্থ ভাবাঃ, বিনীতা যুদ্ধে শিক্ষিতাঃ, প্রভি্াশি মদআ্াবীণি করটামুখানি গণ্তদ্বয়ং বদনঞ্। 

যেঘাং তে। জাগ্থনদনিভৈঃ স্বরবর্শৈ:। লন্বলক্ষাঃ প্র।গপি প্রাপ্তণক্ষ্যানি। এরাবণসমা 

এবাবততুল্যাঃ। উন্তরাং পর্বতাদাগত| ইতি শেষ, তীক্ষৈঃ হিংক্রম্বভাবৈঃ, আস্থিতা 

আরঢাঃ। কার্চারসা দৃঢ়লৌহময়ান্তনুচ্ছদ! বর্শ।ণি যেষাং তৈঃ ॥৩৩--৩৫॥ 

সন্তীতি। গোঁযোনয়েো বশিষ্ঠবিশ্বাশিত্রধুদ্ধক।লে বশিষ্ঠতপঃপ্রভাবেণ গোষে।নিতো! 

জাতাঃ গোষু মান্টষৈরুৎপানিত| বা। এবমন্যাত্রাপি ॥৩৬ 

অনীকমিতি। অনীকং পৈশ্যম্। উদীরধ্যতে উদ্দীপ্যতে | পাপকর্তশাং বেদবিরুদ্ধা- 

চরণাদিতি ভাবঃ 1৩৭ 

দিগগজ অগ্চনের কুলোৎপন্ন, কঠিনস্বভাব, যুদ্ধে সুশিক্ষিত, মদশ্রাবি- 

গণ্ত-বদন, ব্বর্ণবর্ণবর্মে সম্যক অলঙ্কৃত, পূর্বেও যুদ্ধে প্রাপ্তলক্ষ্য এবং যুদ্ধে 

এরাবতের তুল্য এই যে সকল বিশাল হস্তী হিমালয় হইতে আসিয়াছে, এগ- 
লির উপরে ক্রুরস্বভাব, কঠিনদেহ, মহাযোদ্ধা ও দৃঢ়লৌহবর্মাবৃত দস্যু 
আরোহণ করিয়া রহিয়াছে ॥৩৩--৩৫। 

ইহাদের মধ্যে গোযোনি, বানরযোনি, অন্থযোনি ও মানুষযোনি লোক 

আছে ॥৩৬॥ 

হিমালয়ছুর্গবাঁসী ও পাঁপকারী সমবেত ধুত্রবর্ণ শ্নেচ্ছসৈম্তগণ এ প্রকাশ 
পাইতেছে ॥৩৭। 

(৩০.নশ্রৈকত্রঘপার্বতৈ:-নি। ৩৭) অনীকমসতামেতদ্ধবরণম্...হিমদুর্গনিবাদি- 
নামনি। (৩৮) "দ্রোণঞ্চ রথিনাং বরম্."বা নি। 

৪ 



৮৬৪ মহাভারতে দ্রোণ_. 
সিন্কুরাঁজং.তথ। কর্ণমবামন্যত পাঁগুবান্। 

কৃতার্ধমথ চাত্বানং মন্যতে কালচোদিতঃ ॥৩৯॥ (যুখ্মকম্) 

তে তু সর্ব্েহগ্য সংপ্রাপ্তা মম নারাচগোচরমূ। 

ন বিমোক্ষ্যত্তি কৌন্তের় ! যগ্যপি স্থ্যর্মনোজবাঃ ॥৪০। 
তেন সম্ভাবিত৷ নিত্যং পরবীর্যোপজীবিন। | 
বিনাশমুপযাস্তন্তি মচ্ছরৌঘনিগীড়িতাঃ ॥8১। 
যে ত্বেতে রথিনো রাজন্! দৃশ্যন্তে কাঞ্চনধ্বজাঃ | 
এতে ছূর্ববারণ। নাম কান্বোজ! যদি তে শ্রুতাঃ ॥৪২॥ 

শুরাশ্চ কৃতবিগ্যাশ্চ ধনুর্ব্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ। 
সংহতাশ্চ ভূশং হোতে অন্যোন্যস্ত হিতৈধিণঃ ॥৪৩। 

ভারতকৌমুদী 
এতদিতি |? সৌম্দত্তিং ভূরিশ্রবসম্ঠ দ্রোণিমশ্বখামানমূ। . কালেন চোদিত, 

| প্রেরিত: ॥৩৮--৩ন॥ 

তইতি। নার[চানাং বাণবিশেষাশাং গোচরৎ বিষদৃতাম্। মনম ইব জবে। বেগে। 

যেষাং তে |৪০॥ 

তেনেতি। তেন ছুষ্যোধনেন, সম্ভাবিতাঃ সম্ম(নিতাঃ ॥৪১॥ 

যইতি। কাঞ্চনানামিম ইতি কাঞ্চনাঃ স্বর্ণনয়া ধবজ। যেষাং তে। ইদমর্থে অণ্ ॥9২। 

শুরা ইতি। শিট্িভাঃ কতশ্রমাঃ। সংহতাঃ সম্মিলিতাঃ ॥3৩। 

_. কালপ্রেরিত ছুর্যোধন এই সমস্ত রাজমগুলকে এবং রথিশ্রেষ্ঠ কপ, 

ভূরিশ্রবা, অশ্বথাম।, জয়দ্রথ ও কর্ণকে পাইয়া পাগুবগণের অবমানন! করিয়াছে 
এবং আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া! মনে করিতেছে ॥৩৮--৩৯॥ 

কুম্তীনন্দন! তাহারা সকলেই আজ আমার বাণগোচর হইয়াছে। 
স্থতরাং উহারা যদি মনের হ্যায় বেগবান্ও হয়, তথাপি মুক্তি পাইবে ন| ॥৪০। 

পরবীর্য্য(পজীবী ছুর্যে।ধন সর্বদ[ই উহাদের সম্মন করিয়া থাকে; কিন্তু 

উহার! আজ আমার বাণসমূহ্ে নিগীড়িত হইয়! বিনষ্ট হইবে ॥৪১। 

রাঁজ|! এই যে স্বরর্ধবঙ্গ রথিগণকে দেখ! যাইতেছে, ইহার! কাম্বেজ- 

দেশীয়; ইহাদের নাম-ছছুর্বারণ'। হয় ত আপনি ইহাদের নাম শুনিয়া 
থাকিবেন ॥৪২। 

ইহার! বীর, কৃতবিছ্য, ধনুর্েধেদে শিক্ষিত, অত্যন্ত সংঘবদ্ধ এবং পরস্পর 
হিতৈষী ॥৪৩॥ 

শীত পা শশা 

(৪০)...ন ভবিষ্বস্থি!...নি। মা 
২ শাশীশীাাকীশী তাস্প িশীস্পাশাটিটশ আপ শশা পিসপস্পসপপপ বা পপ ০০-৮৯-৭০৯৫ শষ 
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অক্ষৌহিণ্যশ্চ সংরব্ধা ধার্ডরাষ্ট্স্ত ভারত !। 
যত! মদর্থ: তিষ্ঠন্তি কুরুবীর(ভির ক্ষিতাঃ ॥88। 
অপ্রমত। মহারাজ ! মামেব প্রত্যুপস্থিতাঃ। 
তাংস্তহং প্রমথিষ্য(মি তৃণানীব হুতাশনঃ ॥8৫॥ 

. তম্মাৎ সর্বানুপাসঙ্গান্ সর্তবোপকরণাঁনি চ। 
রথে কুর্ধন্ত মে রাজন! যথাবদ্রথকল্পকাঃ ॥৪৬॥ 

অন্মিস্ত খলু সংগ্রামে গ্রান্ং বিবিধমায়ুধম্ । 

যথোপদিষ্টমাচার্য্যৈ; কার্্যঃ পঞ্চগুণো! রথঃ ॥৪৭। 
কান্োজৈশ্চ সমেম্মামি ক্রুদ্ধৈরাশীবিযোপমৈঃ। 
নানাশস্ত্রসমবাধ়ৈবিবিধাযুধযোধিভি? ॥৪৮। 

ভারতকৌমুদী 
অক্ষৌহিণ্য ইতি। সংরন্ধা যুদ্ধায় সোত্সাহাঃ | বস্তা জয়ায় যত্বুবন্থ; ॥8৪৪| 

অপ্রেতি । অপ্রমন্তা যুদ্ধে মাবধানাঃ॥9৫| 

তন্মাদিভি।  উপাঁসঙ্গান্ ভুবীন্, সর্ধোপকরণানি কান্মুকাদীনি ॥৪৬| 

অশ্বিন্নিতি। কাধ্য: কর্তব্য: পঞ্চ গুণ; পঞ্চ গুণপজ্জঃ ॥৪৭| 

কাঙ্েটজিরিতি। সমেয় (মি যুদ্ধে সম্মিনিতে। ভবিযখি। আবীবিযোপ মৈস্তীক্ষবিষ- 

হি | নানা শস্মাণাং সমাবায়ঃ টি যেষু তৈ:1৪৮। 
স্পা পাপ শী শা ৩ সি শস্শাশিশীপীশপীসস 

ভরতনন্দন ! ছা, ধনের বত অক্ষৌহিনী ঠা যুদ্ধ ্ধউং ংসাহী জয়ের জন্য 
যন্্বান্ এবং কুরুবীরগণে রক্ষিত হইয়া আমার জন্য অবস্থান করিতেছে ॥৪8॥ 

মহারাজ! ইহারা আমার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং অগ্নি 
যেমন তৃণসমূহ বিনষ্ট করে, আমিও সেইরূপ ইহাদিগকে বিনষ্ট করিব ॥8৫। 

অতএব রাজ|! রথসজ্জাকারী লোকেরা যথাযথভাবে আমার রথে 
সমস্ত তৃণীর এবং সর্ব প্রকার যুদ্ধোপকরণ সংস্থাপন করুক ॥৪৬| 

এই যুদ্ধে নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে; আঁর আচার্ধ্যগণের 
উপদেশক্রমে পঁ(চগুণ রথসজ্্| করিতে হইবে ॥৪৭॥ 

আমি আজ জ্ুুদ্ধ তীক্ষবিষ সর্পের তুল্য, নানাবিধ শস্ত্রধারী ও বহুবিধ 
অস্ত্রারা যুদ্ধকারী কাম্বেজগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইব ॥৪৮| 
০ এ শি শ শম্পা শা পপ শা পট শাহি পা াশিশি পশশীত শি সপ ০০০৮০ 

সাপ 

(৪৪)..'মদর্থে- নানি (৪৭) অন্মিংস্ত কিল রে “বা নি। ৬) লিরা 

'*"ভীক্ষৈরাশীবিযোপমৈঃ-.বা নি। 

১০৯ 



৮৬৬ মহাভারতে দ্রোণ__ 

কিরাঁতৈশ্চ সমেষ্যামি বিষকল্লৈঃ প্রহারিভিঃ | 
লালিতৈঃ সততং রাজ্ঞ। ছুর্যযোধনহিতৈধিভিঃ ॥৪৯॥ 
শকৈশ্চাপি সমেষ্যামি শত্রতুল্যপরাক্রমৈঃ | 
অগ্নিকল্লেহু'রাধর্ষৈ॥ প্রদীপ্রিৰ পাবকৈঃ ৫০। 
তথান্যৈবিবিধৈর্ধোরৈঃ কালকল্লেদুরাসদৈঃ। 
সমেষ্যামি রণে রাজন! বহুভিযুদ্বছুম্্দৈঃ ॥৫১। 
তম্মাদ্বৈ বাজিনে। মুখ্য। বিশ্রান্তাঃ শুভলক্ষণাঁঃ | 
উপাবৃভাশ্চ গীতাশ্চ পুনধুজ্যন্ত মে রথে ॥৫২॥ 

সপ্তীয় উবাচ। 
তম্ত সর্ববানুপাসঙ্গান্ সর্ববোপকরণানি চ। 
রথে চাস্থাপযদ্রাজা শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥৫৩॥ 
. ভারতকৌমুদী: 

কিরাতৈরিতি। লালিতৈর্বেতনাদিন! সাদরং পে।ষিতৈঃ, রাজ্ঞা কিরাতরাজেন ॥৪৯| 

শকৈরিতি। প্রদীপ্তৈ: প্রজপিতৈঃ, পাবঠক বিত্ত পৈঃ 0৫০1 

তখেতি। কালকল্পেরধমতুল্যৈঃ মহ ॥৫১॥ 
তম্মাদিতি। উপাবৃন্ত। ঘূর্ণনং প্রাশিত।ঃ, পীতাঃ গীতজনাঃ ॥৫২। 

ভারতভাবদীপঃ 
করিণোহঞ্জনবংশজাঃ ৩৪ উত্তরা পর্বতাচ্চ হিমাচল।দাগতৈরর্ধাৎ। ॥৩৫--৪০ 
তেন দুর্যোধনেন, সম্তাবিতাঃ সংবদ্ধিতাঃ 1৪১-৪৪। তানদিষ্টান্ ॥৩৫--৪৬।  পঞ্চগুণঃ 

পঞ্চগুণসামগ্রীকঃ 0৪৭ নানাশস্বাণাং সমাবায়ঃ সমুহো যেষু ॥৪৮--৫১| পীত।; 

বিষের তুল্য তীক্ষ, প্রহারনিপুণ, সর্ধ্বদ। কিরাতরাজকর্তৃক লালিত ও 

হূর্য্যোধনের হিতৈষী কিরাতগণের সহিত যুদ্ধ করিব ॥৪৯। 
ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী, অগ্নির ন্যায় ছুদ্ধর্ষ ও প্রজ্ঘলিত অগ্নির সমান 

তেজস্বী শকদিগের সহিতও মিলিত হইব ॥৫০। 
এবং রাজ! ! যমের তুল্য ছুগ্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধছুর্ম্দ অন্য বহুবিধ বহু 

বীরের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত হইব ॥৫১॥ 
অতএব যেগুলি বিশ্রাম করিয়াছে, ঘুরিয়াছে এবং জলপান করিয়াছে, 

এইরূপ ও শুভলক্ষণসম্পন্ন উত্তম চারিটা ঘোড়া পুনরায় আমার রথে সংযুক্ত 
হউক? ॥৫২। 

:৫১)-বিবিধৈধৌধৈঃবা নি ৫২ুন্ধ মে রখে_নি | (৫০). রথে, 
স্থাপয়দ্রাজা ' বঙ্গ বর্ধ। 
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ততস্ত।ন্ সর্ববতো মুক্তান্ সদশ্বাংশ্চতুরো জনাঁঃ। 

রসবৎ পায়য়ামাস্থঃ পানং মদসমীরণম্ ॥৫৪। 

গীতোঁপবৃতান্ স্রাতাংশ্চ জগ্ধান্নান্ সমলঙ্কৃতান্। 

বিনীতশল্যাংস্তরগাংশ্চতুরো হেমমালিনঃ ॥৫৫। 
তাংস্তদর। রূপ্যবর্ণাভাঁন্ বিনীত।ন্ শীস্রগ।মিনঃ 1 

'হৃষ্টমনসোহব্যগ্রান্ বিধিবৎ কল্পিতে রথে ॥৫৬| 
মহাঁধ্বজেন সিংহেন হেমকেশরমালিন1 । 

সংবূতে কেতকৈহৈমৈর্মণিবিদ্রুমচিত্রিতৈঃ ॥৫৭| 

পাগুরাত্রপ্রকাশাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতে। 

হেমদপ্ডোচ্ছি তচ্ছত্রে বহুশস্ত্রপরিচ্ছদে | 

যোজয়ামাস বিধিবদ্ধেমভাগুবিভূষিতান্ ॥৫৮॥ (কলাপকম্) 

ভারতকৌমুদী 

তস্তেতি। উপাসঙ্গান্ তৃণান্, সর্বোপকরথানি কাম্মুকাদীনি। রাজা যুধিষ্টির: 1৫৩ 
তত ইতি। মুক্তান্ বহুকালং রথে অযোদ্ধিতান্, অতএব বিশ্রান্তানিত্যায়ঃ ৷ বসবৎ 

স্বছু, পীয়ত ইতি পানং জলম্। মদসমীরণং মন্ততাজনকম্ ॥৫৪| 

গীতেতি। জদ্ান্নান্ তুক্তঘাসান্। বিনীতশল্যান্ উদ্ধতবাণাগ্রান্। বিনীতান্ 
শিঙ্ষিতান্। অব্যগ্রান্ স্থিরান্, কন্সিতে সঙ্জিতে । মিংহেন সিংহলাঞ্চনেন। কেতকৈঃ 
পুশ: পাগুরাভ্রবৎ শুভ্রমেঘব প্রকাশো যাসাং ভাভিঃ। হেমভাটঃ মবর্ণভূষণৈ- 
খিইধিতান্। যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ )৫৫_-৫৮] 

সপ 

০ 

শী স্পাপসশা -শীশী শীট শশা শিস 

সপ্য় বলিলেন_-তখন যুধিষ্টির সাত্যকির রথে সর্বপ্রকার তুণ সমস্তবিধ 
উপকরণ ও ন।নাবিধ অস্ত্র সংস্থাপন করাইলেন ॥৫৩| 

তাহার পর ভৃত্যের! সর্বতোভাবে বিশ্রান্ত চারিটী উত্তম অশ্বকে স্বস্বাছু 
ও যুদ্ধমন্ততাজনক জল পান করাইল ॥৫৪॥ 

তখন রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, শিক্ষিত, শ্রীঘ্রগামী, স্বর্ণম[লাধারী ও স্থির- 

স্বভাব সেই চারিটা অশ্ব জল পান করিয়া, মগ্ডলাকারে ঘ্ুরিয়া, সান করিয়া, 
ঘাম খাইয়া এবং অলঙ্কৃত ও শল্যশুন্য হইয়া! স্ৃষ্টচিত্ত হইল। পরে ভৃত্যেরা 
্ব্ণভূষণে ভূষিত সেই অশ্বগুলিকে নিয়া স্ুসজ্দিত রথে সংযুক্ত করিল এবং 
মেই রথের উপরে একটা বিশাল ধবজ তুলিয়া দিল, তাহার উপরে আবার 

রণময়কেশরমালা ধারী একট! সিংহমূত্তি স্থাপন করিল) মণি ও প্রবালবিচিতর 

(৫9).. “মর্বতো ু ক্.. .লি বঙ্গ বর্ধ। (৫ ৭).. .কেতনৈেমৈ:, “শিব বঙ্গ বর্ধা। 



৮৬৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

দারুকস্তানুজো! ভ্রাতা সুতত্তন্ত প্রিয়ঃ সখা। 
ম্যবেদয়দ্রথং যুভ্তং বাঁসবস্তেব মাতলিঃ ॥৫৯॥ 
ততঃ স্নাতঃ শুচিভূত্ব। কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ | 
ন্নাতকানাং সহত্রন্ ব্বর্ণনিকষানথো। দদে ॥৬০॥ 

আশীর্ববাদৈঃ পরি্বক্ভঃ সাত্যকিঃ শ্রীমতাং বরঃ। 
ততঃ স মধুপর্কান্তঃ পীত্বা কৈরাতকং মধু ॥৬১॥ 
লোহিতাক্ষো বভৌ তত্র মদবিহ্বললোচনঃ। 

আলভ্য বীরকাংস্তঞ্চ হর্ষেণ মহতান্বিতঃ ॥৬২॥ (যুখ্মকম্) 
দ্বিগুণীকৃততেজাঃ স প্রজ্বলন্নিব পাবকঃ। 
উৎসঙ্গে ধনুরাঁদায় সশরং রথিনাং বরঃ ॥৬৩॥ 

কৃতম্বস্ত্যয়নে! বিপ্রৈঃ কবচী সমলঙ্কৃতঃ | 
লাজৈর্গ ন্বৈস্তথা মাল্যৈঃ কন্যভিরভিনন্দিতঃ ॥৬৪। 

ভারতকৌমুদী 
দারুকম্তেতি। দীরুকম্য কৃষ্ণসারথেঃ | স্তঃ সারথি: | যু সজ্ভিতম্ ॥৫| 

তত ইতি। আ্লাতকানাং গৃহমেধিনাং বিপ্রাণাম্, স্ব্ণানাং নিষ্ষান্ মুদ্রাঃ ॥৬০। 

আশীরিতি। পরিষবক্তঃ সম্বদ্ধঃ শ্রীমতাং বীরশোভাবতাম্। কৈরাতকং কিরাতদেশোহ- 
পন্নম্, মধু মগ্যমূ। আলল্য স্পষ্ট বীরকাংস্তং বীরযোগ্যকাংস্তদর্পণম্ ।৬১-৬২। 

বহুতর স্বর্ণকেতকীপুষ্পদ্বারা সেই রথখানাকে আবৃত করিল, জলশৃন্ মেঘের 

ন্যায় শুভ্রবর্ণ পতাকাদ্ব।রা অলঙ্কৃত করিল; আর তাহাতে ব্বর্ণদণ্ড একটা ছত্র 

তুলিয়৷ দিল এবং বহুতর অস্ত্র ও পরিচ্ছদ সংস্থাপন করিল ॥৫৫_-৫৮। 

পরে মাতলি যেমন ইন্দ্রের নিকট নিবেদন করে, সেইরূপ কৃষ্ণসারথি 

দারুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং সাত্যকির প্রিয় সখা সারথি আসিয়া নিবেদন 
করিল যে, “রথ সজ্জিত হইয়াছে? ॥৫৯॥ 

তদনস্তর সাত্যকি স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া কৌতুকমঙ্গল সম্পাদনপূর্বক 
সহত্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে ব্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন ॥৬০। 

তাহার পর বীরশোভায় শোভিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি ব্রাহ্ষণগণের 
আশীর্বাদ পাইয়! মধুপর্কের জল ও কিরাতদেশজাত মগ্ঠ পান করিয়া আরক্ত 
ও বিহ্বলনয়ন এবং বিশেষ আনন্দিত হইয়া বীরজনোচিত কা-স্তদর্্ণ স্পর্শ 
করিয়া! শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬১-_৬২॥ 

জি শা শশী সপ চে 

(৬৩) দিগুণীকৃততেজা হি...বা, দিগুলীকুততেজোভি:...নি। 
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যুধিষ্ঠিরস্য চরণে প্রণম্য চ কৃতাঞ্জলিঃ। 
তেন মুদ্ধন্যুপা ত্রাত আরুরোহ মহারথম্ ॥৬৫॥ (বিশেষকম্) 

ততন্তে বাঁজিনে। হুষ্টাঃ স্থপুষ্টা বাতরংহসঃ। 
অজধ্য৷ জৈত্রমূুস্তং বিকুর্ববাণাঃ স্ম সৈন্ধবাঃ ॥৬৬। 
তখৈব ভীমসেনোহপি ধর্মরাজেন পুজিতঃ | 
প্রায়াৎ সাত্যকিন! সার্দমভিবাদ্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥৬৭। 

তৌ দৃষ্ট। প্রবিবিক্ষন্তে। তব সৈন্যমরিন্দমৌ | 
তঘত্তাস্তীবকাঃ সর্ব তস্থুর্োণপুরোগমাঃ ॥৬৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

দ্বিগুণীতি। উৎসঙ্গে ক্রোড়ে। কৃত স্বস্ত্যরনং বেদপাঠাদিমন্্লাচরণং যশ্ত সঃ। কবচী 

বর্শ[বৃতদেহঃ | তেন যুধিষ্টিরেণ ॥৬৩--৬৫। 

তত ইতি। অজধ্যা জেতুম্খক্যাঃ, জৈত্রং জয়শীলম্, বিকুর্বাণান্তেজ আবিষ্ুবন্তঃ ॥৬৬| 

তথেতি। পৃজিতঃ কর্তব্যকরণোগ্যততয়া সম্মানিত: প্রায়াং প্রয়াতুমারভত ॥৬৭| 

তাবিতি। তব সৈন্ং প্রবিবিঙ্ষন্টো প্রবেষ্ট মিচ্ছস্টো। সংঘত্তান্তয়োনিবারণায় 

যত্্বন্থঃ ॥৬৮॥ 

তখন তাহার তেজ দ্বিগুণ হইল। তিনি যেন অগ্নির ম্যায় জলিতে 

লাগিলেন; ব্রাহ্মণের! মঙ্গলচরণ করিতে থাকিলেন। কন্তারা লাঁজ (খই), 

গন্ধদ্রব্য ও মাল! নিক্ষেপ করিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিল) সেই অবস্থায় 

কবচধারী, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ক্রোড়ে ধনু ও বাণ 

লইয়া যুধিষ্টিরের চরণযুগলে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দীড়াইলেন। 
তখন যুধিষ্ঠির তাহার মস্তকাম্রাণ করিলে তিনি বিশাল রথে আরোহণ 

করিলেন ॥৬৩--৬৫।॥ 

তদনস্তর হষ্ট, পুষ্টদেহ, বায়ুর ন্টায় বেগবান্ ও অজেয় সিন্ধুদেশীয় সেই 

অশ্বগণ তেজ আবিষ্কার করিতে থ।কিয়। বিজয়শীল সাত্যকিকে বহন করিতে 

লাগিল ॥৬৬। 

সেইরূপ ভীমসেনও যুধিষ্টিরকর্তৃক সম্মানিত হইয়া এবং তাহাকে অতি- 

বাদন করিয়া সাত্যকির সহিত গমন করিতে আরম্ত করিলেন ॥৬৭॥ 

মহারাজ ! শক্রদমনকারী সেই সাত্যকি ও ভীমসেনকে আপনার 

(৬৫)-.অভিবন্ধয (কৃতাঞ্গনিঃ-..বচ-..অভিবাদ্ধ কতাঞ্চলিঃ.'.নি। (৬৮)."তব 

মেনাম্-নি। 



৮৭০ মহাভারতে দ্রোগ- 

সন্দ্ধমনুগচ্ছন্তং দৃষ্ট1 ভীমং স সাত্যকিঃ। 
অভিনন্দ্যা ব্রবীদ্বীরস্তদ1 হর্ধকরং বচঃ ॥৬৯॥ 

অথ হ্ধপরীতাঙ্গঃ সাত্য কিভাঁমমব্রবীৎ। 
ত্বং ভীম! রক্ষ রাজানমেতৎ কাঁ্যতমং হি তে ॥৭০॥ 

অহং ভিত্ব। প্রবেক্ষ্য।মি কালপক্ষমিদং বলমৃ। 
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ শ্রেযো রাজ্ঞোহভিরক্ষণমূ ॥৭১॥ 

জানীষে মম বীর্ষ্যং ত্বং তব চাঁহমরিন্দম ! | 
তন্মান্ভীম ! নিবর্তস্ব মম চেদরিচ্ছসি প্রিয় ॥৭২। 

ভারতকৌমুদী 
সন্নন্ধমিতি। সন্নদ্ধম্ অগ্ুগমনায় সজ্জ্বিতম্ ॥৬৯। 

অথেতি। হর্বেণ পরীতা্গে। ব্যাপ্গাঞ্ঃ ৷ কাধ্যতমং প্রধানকাধর্যম্ ॥৭০। 

অহমিতি। কালেন পঞ্ং পকুতয়া পততনোগ্ঘতম্। আয়ত্যামুন্তরকালে, তদাঙে 

ইদ্ানীম্ ॥৭১। 

জানীয ইতি । এক এবাহং গন্মর্হামি, তঞ্চেক এব রক্ষিতুমহ্সীতি ভাবঃ ॥৭২। 
ভারতভাবদীপঃ 

পায়িতপেম়াঃ ॥৫২--৫৬| মহাধ্বজেনেতি বিশেষণে তৃতীয়া ।  কেতকৈঃ কুন্দঘটিত- 

শলাকাভিঃ 1৫৭--৫৯॥ ব্বণনিষ্কাৎ দীনারাৎ ॥৬০--৭০॥ আয়ত্যামুত্তরকালে। তদাতে 

ততক্ষণে 1৭১--৭ন| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলক্ীর়ে ভারতভাবদীপে প্নবতিতমোহদ্যায়ঃ ॥৯৬ 
জপীদ পি স্দ সিল পাশা শি 

সৈম্মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিতে দেখিয়। দ্রেণের অগ্রবর্তী আপনার 
পক্ষের যোদ্ধার৷ তাহাদিগকে বারণ করিবার জন্য যত্ববান্ হইয়া রহিলেন ॥৬৮॥ 

ভীমসৈন যুদ্ধসঙ্জ।য় সজ্জিত হইয়া অনুসরণ করিতেছেন দেখিয়া তখন 

বীর সাত্যকি তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া আনন্দজনক বাক্য বলিলেন ॥৬৯।॥ 

তৎকালে সাত্যকি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াই ভীমকে বলিয়াছিলেন__ 

“মধ্যমপাণ্তব! আপনি রাজাকে রক্ষা করুন, ইহাই আপনার প্রধান 

কাধ্য ॥৭০। 

আমি একাকীই এই কাঁলপক কৌরবসৈন্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিব; 
আর রাজাকে রক্ষা করাই আপনার পক্ষে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মঙ্গলজনক 

ব্যাপার ॥৭১॥ 
চিলি -+শ2 ৮ শশা শশা শীত এ স্পা শী শি এ ৮ াপিশশী্শি টা শপ সাদ আস কপ -৮ শিশপিপীশিশী শিপ 

(৭০) প্রথমার্ধং বা রা নি নাস্তি। (৭২) ঙ্োকাৎ পরম্ “সঞ্চয় উবাচ” .নি। 



পর্ববণি যএবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৭১ 

তথোক্ভঃ সাত্যকিং প্রাহ ব্রজ ত্বং কার্য্যসিদ্ধয়ে | 

অহং রাঁজ্ঞঃ করিষ্যামি রক্ষাং পুরুষসত্তম ! ॥৭৩| 

এবমুক্ডঃ প্রত্যুবাচি ভীমসেনং স মাঁধবঃ | 

গচ্ছ গচ্ছ দ্রুতং পার্থ! প্রুবোহ্দ্য বিজয়ে! মম ॥৭8॥ 

যন্মে শিগ্ধোহনুরভশ্চ ত্বমগ্য বশগঃ স্থিতঃ | 

নিমিত্তানি চ ধন্যাঁনি যথা ভীম! বদন্তি মে ॥৭৫॥ 

নিহতে সৈন্ধবে পাপে পাগুবেন মহাস্মনা। 

পরিঘাজয্যে রাঁজানং ধন্মাক্সানং ন সংশয়? ॥৭৬॥ 

এতাবছুক্ত।! ভীমন্ত বিস্বজ্য চ মহামনাঃ। 
সংপ্রৈক্ষভাবকং সৈন্ং ব্যাে। ম্বগগণানিব ॥৭৭| 

ভারতকৌমুদী 
তথেতি। গ্রাহ ভীষে। ত্রবীতি স্ম। রাজ্ঞো যুধি্িবস্ত ॥৭৩| 

এবগিতি | মাঁধবে। মধুবংশীন: সাত্যকি:। হে পার্থ! পৃখাপুত্র! ভীম !॥৭৪| 

কুতো ধরবে! বিজয় ইত্যাহ যদদিতি। ধন্যানি পুখাজনিতানি। বদন্তি সুচয়ন্তি ॥৭৫| 

নিহত ইতি। দৈদ্ধবে জয়দ্থে, পাগুবেনাঞ্জনেন | পরিঘজিগ্তে আপি্দিস্যামি ॥৭৬| 
পি 

অরিন্দম মধ্যমপাণ্ব ! আপনি আমার শক্তি জানেন, জামির আপনার 

শক্তি জানি। ন্ুৃতরাং আপনি যদি আমার প্রিয়কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা করেন, 

তবে নিবৃত্ত হউন? ॥৭২॥ 

সাত্যকি সেইরূপ বলিলে, ভীম তাহাকে বলিলেন-__পুরুয্রেষ্ঠ ! তবে 
তুমি কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন কর, আমি রাজাকে রক্ষা করিতে থাকি? ॥৭৩ 

ভীম এইরূপ বলিলে, সাত্যকি তাহাকে কহিলেন-_পৃথানন্দন ! আপনি 

সত্রর গমন করুন, সত্বর গমন করুন। নিশ্চয়ই আজ আমার জয় হইবে ॥৭৪। 

মধ্যমপাঁগুব! যে হেতু আমার গ্রাতি ন্সেহ ও অন্ুরাগযুক্ত আপনি 

আমর বশে রহিলেন এবং পুণ্যজনিত শুঁভলক্ষণ সকল আমার নিকট যেরূপ 
সুচনা করিতেছে ॥৭৫॥ 

মহাত্ব! অঙ্ঞুন পাঁপাত্! জয়দ্রথকে বধ করিলে, আমি আসিয়! ধন্মাত। 

ধর্মরাজকে আলিঙ্গন করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই? ॥৭৬| 
শা শি শজ শপ পাশপাশি ৮ তি 

(৭৫). ...বশমাস্থিত:. বস্তি মাম_নি। ডি টিচার মুবিটিরম__নি। (৭৭)... 

বিহ্জ্য চ মহাযশাঃ ''বা নি। 



৮৭২ মহাভারতে দ্রোণ--- 

তং দুষ্ট প্রবিবিক্ষন্তং সৈম্ং তব জনাঁধিপ !। 
ভূয় এবাভবন্ম ঢং স্থতৃশঞ্চাপ্য কম্পত ॥৭৮॥ 

ততঃ প্রয়াতঃ সহসা সৈম্ং তব স সাত্যকিঃ। 

দিদৃক্ষুরজ্ঞুনং রাজন্! ধর্মরাজন্ শাসনাৎ ॥৭৯| 

ইতি শ্রীমহ(ভারতে শতপাহক্ত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোগপর্ববণি 

জয়দ্রথবধে সাত্যকিপ্রবেশে যনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
77025) 252 

সপ্তনবতিতমোহ্ধ্যাঁয় 
০. শে ..০ 
০-০+০ 

সপ্তায় উবাচ । 
প্রয়াতে তব মৈন্স্ত যুযুধানে বুযুৎসয় | 
ধর্মরাজো মহারাজ ! স্বেনীনীকেন সংবৃতঃ। 

্রাযাদৃদ্রোণরথং প্রেপ্ন,যু'বুধানস্ত পৃষ্ঠতঃ ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
এতাবদ্দিতি। মহামনা: সাত্যকিঃ। সংপ্রৈক্ষৎ সাটোপমবালোকয়ৎ ৭৭] 

তমিতি। প্রবিবিক্ষস্তং প্রবেষ্ট মিচ্ছন্তমূ, সৈন্ং কর্তৃ। মৃঢ়ং কর্তব্যবিষয়ে ॥৭৮। 
তত ইতি। দির মিচ্ছুঃ | শাসনাদাদেশীত ॥৭৯। 

ইতি মহামহোপাধ্যাদ্ব-ভারতাচ।ধ্য-শ্রহরিধাস সিদ্ধা স্থবাগীশ্রীচার্ধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যাম়াং দ্রোণপর্বণি জরদ্রথবধে যণ্রনবতিতমোহধ্যায়: ॥০ 

_----(5) 

প্রযাত ইতি। যুযুধানে সাতাকোৌ, যুযুৎস যোদ্ধ,মিক্ষয়া। ষটপাদোহয়ং শ্লোক: ॥১। 

এই পর্যন্ত বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় দিয়! মহামন! সাত্যকি-_ব্যান্ 
যেমন হরিণগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ আপনার সৈম্ভগণের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৭৭॥ 

নরনাথ! সাত্যকিকে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া আপনার সৈন্যের 
পুনরায় কর্তব্যবিমূঢ় হইল এবং অত্যন্ত কাপিতে থাকিল ॥৭৮| 

রাজা! তাহার পর সেই সাত্যকি যুধিষ্টিরের আদেশে অর্জ্বনকে 
১ ইচ্ছ! করিয়! বেগে আপনার সৈন্যের দিকে প্রস্থান করিলেন” ॥৭৯॥ 

«...দ্রশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ” বঙ্গ বন্ধ, £. “দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ বার। নি। 



পর্ব্বণি সপ্তনবতিতমোধহধ্যায়ঃ | ৮৭৩ 

ততঃ পাঞ্চালরাজস্ত পুত্রঃ সংগ্রামছুম্্দঃ | 

প্রাক্রোশৎ পাগুবানীকে বস্থদানশ্চ পাথিবঃ ॥২। 

আগচ্ছত প্রহরত দ্রুতং বিপরিধাঁবত। 

যথা স্থখেন গচ্ছেত সাত্যকিবু দবছুর্্দঃ ॥৩| 

মহাঁরথা হি বহবে। যতিযান্তেহস্ নির্জয়ে | 

ইতি ক্রবন্তে। বেগেন নিপেতুন্তে মহারথাঃ ॥৪॥ 

বয়ং প্রতিজিগীযন্তস্তত্র তাঁন্ সমভিদ্রুতাঃ | 

ততঃ শব্দো মহা না সীদ্যুধুধানরথং প্রতি ॥৫॥ 

প্রকম্পমানা মহতী তব পুত্রস্ত বাহিনী । 

সাহতেন মহাবাঁহো ! শতধাভিব্যদীধ্যত ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি । পাঞ্চালরাজন্ত পুত ধৃষটদ্যন্ঃ। প্রাক্কোশৎ উচ্ৈরাহৃতবান্।২। 

আগচ্ছতেতি। যুক্মাভি; সহ যুদ্ধবাপৃততরা বিপক্ষৈঃ সাতাকের্বারণ। সম্তবাদিতি ভাব: || 

মহেতি। অন্ত সাতাকে:। নিসেতুঃ কৌরবসৈন্যোপরি, তে ধৃষ্টছায়াদরঃ ॥8। 

বয়মিতি। বরং সঞ্জঘারয়', প্রতি্রিণীবন্থ; প্রতিঙগেতুমিক্ছন্তঃ ॥৫॥ 

জিডি সাহৃতেন সাত্বতবং শীয়েন সাতাকিনা। অভিবাদীরধ্যত বাভজাত 1৬॥ 

সঞ্জয় বলিলেন__: মহারাজ! সাত্যকি যুদ্ধ করিবার | ইচ্ছায়: আপনার 

সন্যের দিকে গমন করিলে, যুধিটির আপন সৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রোণের 

রথ পাইবার ইচ্ছা করিয়া সাত্যকির পিছনে গমন করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

তাহার পর যুদ্ধছুর্দধ ধৃষ্টছ্যন্ন এবং রাজা বস্্দান পাঁগুবসৈন্যমধ্যে উচ্চ- 

স্বরে আহ্বান করিলেন_॥২॥ 

'আপনারা সত্বর আনুন, ধাবিত হউন এবং প্রহার করিতে থাকুন। 

হাতে যুদ্ধদুদ্দর্ধ সাত্যকি অনায়াসে যাইতে পারেন ॥৩| 

কারণ, বহুতর মহারথ সাত্যকিকে জয় করিবার চেষ্টা করিবেন, এইরূপ 

বলিতে বলিতে সেই মহাঁরথেরা বেগে যাইয়া কৌরবসৈন্ের উপরে পতিত 

হইলেন ॥৪। 

মহারাজ । তখন আমরাও প্রতিজিগীষানিবন্ধন তাহাদের প্রতি ধাবিত 

হইলাম। তৎপরে সাত্যকির রথের নিকটে বিশাল কোলাহল হইতে 

লাগিল ॥৫॥ 
শা শিপ পাশ 

পিসি পর শপ সপ শি সা স্পেস সপ পপ ৮ না 

০০০১
 পাপা 

(২)...সম্রদুক্দঃ...বা নি। (৪)""যতিতস্তয্ত নির্জয়ে-..পি বঙ্গ বদ্ধ। 

১১০ 



৮৭৪ মহাভারতে দ্রোণ--- 

ত্তাং বিদীর্যমাণায়াং শিনেঃ পৌত্রো। মহারথঃ। 
সপ্ত বীরান্ মহেম্বাসানগ্রানীকে ব্যপোখয়ৎ ॥৭॥ 

তথান্যানপি রাজেন্দ্র! নানাজনপদেশ্বরান্। 

শরৈরনলসঙ্কাশৈনিন্যে বীরান্ যমক্ষয়ম্ ॥৮ 
শতমেকেন বিব্যাধ শতেনৈকঞ্চ পত্রিণামৃ। 
দিপারোহান্ দ্বিপাংশ্চৈব হযারোহান্ হয়াংস্তথ! | 
রথিনঃ সাশ্বসৃতাংশ্চ জঘানেশঃ পশুনিব ॥৯। 
তং তথাফূঁতকম্্মীণং শরসম্পাতবধিণমৃ। 

ন কেচনাভ্যধাবন্ বৈ সাত্যকিং তব সৈনিকাঃ ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 

তশ্তামিতি। শিনেঃ পৌত্রঃ সাত্যকিঃ। অগ্রানীকে কৌরবসৈন্তাগ্রে, ব্যপোথয়ং 

ব্যনাশয়ৎ ॥৭ 
তথেতি। নিন্ে প্রেরয়ামাস সাত্যকিঃ, যমক্ষয়ৎ যমালয়ম্॥৮॥ 

শতমিতি । একেন পত্রিন।, শতং সৈনিকান্ বিব্যাধ, এনক্র| স্থঠয| উতপলপত্রখতবদিতি 

ভাব:। পত্রিধাং শতেন একক সৈনিকং বিব্যাধ। ঈশে|রুদ্রঃ। যইপাদোহ়ং শ্লোকঃ ॥৯ 
তমিতি। শরাণাং সম্পাতং ধারাং বর্ষতীতি তম্ ॥১০| 

মহাবাহু রাজ! ! ক্রমে সাত্যকির বিক্রমে আপনার পুত্রের বিশাল 
বাহিনী কাপিতে ল।গিল এবং শতভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল ॥৬॥ 

সেই বাহিনী বিভক্ত হইয়। পড়িলে, মহারথ সাত্যকি কৌরবসৈন্তের 

সম্মুখভাগে সাত জন মহাধনুপ্ধর বীরকে বিনাশ করিলেন ॥৭॥ 

রাজশ্রেক্ঠ ! তিনি অগ্রিতুল্য বাণসমৃহদ্বার। নানাদেশের অবীশ্বর অন্যান্য 
বীরকেও যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৮॥ 

সাত্যকি একবাণে শত জন সৈন্যকে, আবার শতবাঁণে এক জন সৈন্যকে বিদ্ধ 

করিতে লাগিলেন এবং রুদ্র যেমন প্রলয়কালে প্রাণিগণকে বধ করেন, 

সেইরূপ সাত্যকি হস্তী ও হস্তযারোহীদিগকে, অশ্ব ও অশ্বারোহিগণকে এবং 

অশ্ব ও সারথিগণের সহিত রথিগণকে বধ করিতে থাকিলেন ॥৯॥ 

মহারাজ! তখন আপনার কোন সৈন্যই শরধারাবর্ষণকারী ও অদ্ভুতকর্ম। 

সাত্যকির দিকে ধাবিত হইতে পারিল না ॥১০॥ 

(১০)"'শরসম্পাতদক্ষিণম্.*"পি বঙ্গ বর্ধ। 

পে শশী শি পিপীলিকা পাপ শী 



পর্ববণি সপ্তনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৭৫ 

তে ভীত স্বদ্যমানাশ্চ প্রস্ষ্ট। দীর্ঘবাহুনা । 
আয়োধনং জন্বাঁরা দৃষ্ট। তমতিপৌরুষমূ্ ॥১১। 
তমেকং বহুধাপশ্যন্ মোহিতাস্তস্য তেজমা । 

সংগ্রামকোবিদং বীরং বিচরন্তমভীতবত ॥১২॥ 

রখৈধিমথিতাক্ষৈশ্চ ভগ্ননীড়ৈশ্চ মারিয ! | 
চক্রিবিমথিতৈশ্ছিন্নৈধ্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈ? ॥১৩। 
অনুকর্ষৈঃ পতাকাভিঃ শিরক্ত্রাণৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ 
বাহুতিশ্চন্দনাদিপ্বৈঃ সাঈদৈশ্চ বিশংপতে ! ॥১৪। 

হস্তিহস্তোপমৈশ্চাঁপি ভূজগাভো1গসনিভৈঃ | 
উরুভিঃ পৃথিবী চ্ছন্না মনুজাঁনাঁং নরোতম ! ॥১৫॥ (বিশেষকষ্) 

শশাঙ্কসন্িকাশৈশ্চ বদনৈশ্চারুকুগুলৈঃ। 
ক ষভাক্ষাণাং ভাতি ভারত ! মেদ্দিনী ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। প্রমু্। ঘদ্দিতাঃ, দীর্ঘবাহুনা! সাত্যকিনা। আয়োধনং রণস্থুলমূ ॥১১। 

তমিভি। সংগ্রামকোবিদং রণপণ্ডিতম্ ॥১২| 

রখৈরিতি। বিমথিতাক্ষৈঃ পোখিতাবয়বৈঃ, ভগ্রাণি নীড়ানি রখিস্থিতিদেশ! যেষাং তৈঃ। 

অন্ঠকর্ষৈধর্ঘদারুভিঃ বিনিপাতিতৈরিতি সহন্ধ: | চন্দনেন আদিগ্ৈপিপ:, সাদদৈঃ সকেযুরৈয | 
হস্তিনাৎ হস্তোপমৈঃ শুপাতুনোঃ ভূজগাভোগসন্িভৈ: বৃহতসপ্শরীরতু ভূল্যেঃ ॥১৩--১৫। 

দীর্ঘবাহ সাত্যকি যাহাদিগকে পীড়ন করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন, নতি 

বীরেরা অতিপুরুষকারশ।লী স।ত্যকিকে দেখিয়া ভীত হইয়া রণস্থল ত্যাগ 

করিতে লাগিলেন ॥১১॥ 

এবং কৌরবসৈন্যের৷ সাত্যকির তেজে মোহিত হইয়া! বীর, যুদ্ধবিশারদ ও 

নির্ভয়ের ম্যায় বিচরণকারী সেই এক সাত্যকিকে অনেকরূপে দেখিতে 

থাকিল ॥১২।॥ 

মাননীয় নরশ্রেষ্ঠ নরনাথ ! ক্রমে মথিতাঙ্গ ও ভগ্রনীড় রথ, পোথিত 
চক্র, ছিন্ন ধ্বজ, নিপতিত রথের দীর্ঘদণ্ড, পতাকা, ব্বর্ণময় শিরস্বাণ এবং 

মনুষ্যগণের চন্দনলিপ্ত ও কেঘুরযুক্ত বাছু, আর হস্তিশুগুতুল্য ও বৃহৎ সর্পের 
শরীরসদৃশ উরুদ্বার! সমরভূমি আবৃত হইয়া! গেল ॥১৩--১৫॥ 

০ ৮টি শশী 

(১১). ..তমতিমানিনম্_বা নি। (১০). ..তুজ্বাভোগদরিটৈ:- .নাধিপ! বা নি। 
(১৬)... পতিতৈখযভাক্ষাণাম্...বা নি। 



৮৭৬ মহাভারতে দ্রোণ_ 

গ্জৈশ্চ বহুধ। চ্ছিন্নৈঃ শয়ানৈঃ পর্বতোপমৈঃ | 
ররাজাতিভৃশং ভুমিবিকীর্পৈরিব পর্ববতৈঃ ॥১৭। 
তপনীয়ময়ৈর্যোকতৈ সুক্াজালবিভূষিতৈঃ 
উরশ্ছদৈবিচিত্রৈশ্চ ব্যশোভন্ত তুরঙ্গমাঃ | 
গতসত্ব! মহীং প্রাপ্য প্রস্ৃষ্টা দীর্ঘবাহুন] ॥১৮॥ 

নানাবিধানি সৈম্যানি তব হত্বা। তু সাত্যকিঃ। 
প্রবিষন্তাবকং সৈন্যং দ্রাবযিত্বা চমুং ভূশম্ ॥১৯। 
ততস্তেনৈব মার্গেন যেন যাতে! ধনপ্ভীয়ঃ | 
ইয়েষ সাত্যকির্গন্তং ততো! দ্রোণেন বারিতঃ ॥২০। 
ভাঁরদ্বাজং সমাসাগ্য যুধুধানস্ত মারিষ !। 

নাত্যবর্তত সং্রুদ্ধো৷ বেলামিব জলাশয়? ॥২১॥ 

তারতকৌমুদী 
শশাঙ্কেতি । বৃযভস্তেব অক্ষিণী চক্ষুধী যেষাং তেঘাম্। মেদিনী রণভূমিঃ ॥১৬। 

গজৈরিতি। বহুধ| বহুঘঙ্গেযু। ভূমি: সমরদেশঃ ॥১৭| 
তপনীয়েতি। তপনীরমগ্মৈঃ স্বর্ণমঘ্ৈ, যোকতৈ মুখরজ্কবভিঃ | উরশ্ছদৈর্বক্ষমামাবরণৈঃ| 

গতসত্বা নির্গতপ্রাণাঃ | প্রমৃষ্টা ম্দি তাঃ দীর্ঘবাহুন! সাতাকিনা। ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮। 

নানেতি। চথৃং সেনাং সৈন্যসমূহমিতি ভেদঃ ॥১৯| 
তত ইতি। মার্গেণ পথা। গন্ধমিয়ে, আপেক্ষিকমুগমাৎ ॥২০॥ 

ভরতনন্দন ! বৃষতুল্য বিশালনয়নশালী বীরগণের চন্দ্রতুল্য ও সুন্দর- 

কুগুলযুক্ত মুখ সকল পতিত হওয়ায় সমরভূমি শোভা পাইতে লাগিল ॥১৬। 
সর্বত্র বিক্ষিপ্ত পর্ধবততুল্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিন্ন ও শায়িত পর্বতগ্রমাণ 

হস্তিগণদ্বারাও রণভূমি অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিল ॥১৭॥ 

দীর্ঘবাছু সাত্যকি দারুণ গীড়ন করায় অশ্বগণ প্রাণহীন ও ভূতলপতিত 
হইয়া ন্বর্ণময় ও মুক্তাভূষিত মুখরজ্জু এবং বিচিত্র বক্ষের আবরণদ্ারা শোভা 

পাইতে লাগিল ॥১৮। 
এইভাবে সাত্যকি আপনার নানাবিধ সৈন্ত বিনাশপূর্ববক সম্পূর্ণ বাহিনীকে 

গুরুতর গীড়ন করিয়। আপনার সৈম্তমধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১৯॥ 

তাহার পর অজ্ঞুন যে পথে গিয়াছিলেন, সাত্যকিও সেই পথেই যাইবার 

ইচ্ছা করিলেন; তখন প্রোণ তাহাকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২০। 
(৯০১ ৭৮ বঙ্গ। (১৯) -হত্বা তু সাত্বতঃ. -পিবানি। (২১) 

নাভ্যবর্তত-.'পি,'''ন স্টবর্তত'''বা নি। 

পি এ 



পর্ববণি সপগ্তনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৭৭ 

নিবারধ্য তু রণে দ্রোণে। যুযুধানং মহারথম্ । 

বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ পঞ্চতির্মর্্মীতেদিভিঃ ॥২২॥ 
সাত্যকিস্ত রণে দ্রোণং রাজন্! বিব্যাধ সপ্তভিঃ। 

হেমপুজ্বৈঃ শিলাধৌতৈঃ কঙ্কবহিণবাজিতৈঃ ॥২৩| 
তং ষড়ভিঃ সাঁয়কৈর্োণঃ সাশ্বঘস্তারমার্পয়ৎ | 

স তং ন মম্থষে দ্রোণং বুবুধানো মহারথঃ ॥২৪॥ 

সিংহনাদং ততঃ কৃত! দ্রোণং বিব্যাধ সাত্যকিঃ | 

দশতিঃ সাঁয়কৈশ্চান্যৈঃ ষড়ভিরক্টীভিরেৰ চ ॥২৫॥ 
যুযুধানঃ পুনর্দোণং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ | 

একেন সারথিঞ্চাস্ত টতুভিশ্চতুরো হয়ান্। 

ধজকৈকেন বাণেন বিব্যাধ যুধি মারিষ ! ॥২৬| 

ভারতকৌমুদী 
ভারেতি। ভারদ্বাজং দ্রোণম্ যুযুধানঃ সাত্যকি। বেলাং তীরম্॥২১। 

নিবাধ্যেতি। নিশিতৈঃ শিলায়াং ঘধণেন সুধারীকৃতৈঃ ॥২২॥ 

সাত্যকিরিতি। শিলয়। তন ঘর্ধণেন ধৌঁতৈঃ পরিদৃতৈ:, কন্কবহিণয়োঃ পক্ষিণোর্বাজাঃ 
পক্ষা এষু সঞ্ধাতাক্তৈঃ। “বাং দ্বতেহপি বজ্ঞান্পে বাজো নিম্বনপক্ষয়ো:” ইত্যাদি বিশ্বঃ ॥২৩। 

তমিতি। অশর্বন্থ। মারথিনা চ সহেতি তম্, আর্পযদপীড়ৎ। মমুষে সেহে )২৪॥ 

সিংহেতি। ক্রমিকতাড়নস্চনার্থমত্র সমাসো ন কৃত ॥২৫॥ 

যুযুধান ইতি । চতুরঃ টতুঃসংখাকান্, হয়ানশ্বান্। ফট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥২৬| 

মাননীয় রাজ! ! তখন জলাশয় যেমন তাহার তীর অতিক্রম করিতে 

পারে না, সেইরূপ তুুদ্ধ সাত্যকিও দ্রোণের নিকটে যাইয়া তাহাকে অতিক্রম 

করিতে পারিলেন না ॥২১॥ 

ক্রমে দ্রোণ যুদ্ধে মহারথ সাত্যকিকে নিবারণ করিয়া স্ুধার ও মর্মভেদী 
গাঁচট! বাণদ্বার। তাহাকে গীড়ন করিলেন ॥২২। 

রাজা! তখন সাত্যকি স্বর্ণপুঙ্খ, শিলাশাণিত এবং কষ্ক ও ময়ুরপক্ষযুক্ত 
সাতট। বাণছার! যুদ্ধে দ্রেণকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৩। 

দ্রোণও ছয়ট। বাণদ্বারা সাত্যকি, তাহার চারিট। অশ্ব ও সারথিকে তাড়ন 

করিলেন। তখন মহারথ সাত্যকি দ্রোণকে ক্ষমা করিলেন না! ॥২৪। 

তিনি সিংহনাদ করিয়া ক্রমে দশটা, ছয়টা ও আটটা! বাণদ্বারা দ্রোণকে 
ভাড়ন করিলেন ॥২৫॥ 

1 শ্পি শন ৮৩ শপ সপ শা পি ২ শা প্ স্পস্প্প শক্ত ও পি স্পা লি 

(২৪). সাশ্বযস্থারমার্দয়ৎ.. বানি। 



৮৭৮ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

তং দ্রোণঃ সাশযন্ত।রং সরথপ্বজমাশুগৈঃ | 
ত্বরন্ প্রাচ্ছাদয়দ্বাণৈঃ শলভানামিব ব্রজৈঃ ॥২৭॥ 
তখৈব বুযুধানোইপি দ্রোণং বহুভিরাশুগৈঃ | 
প্রাচ্ছাদয়দসংত্রান্তং ততো! দ্রোণ উবাচ তম্ ॥২৮। 
তবাচার্য্যো রণং হিত্বা গতঃ কাপুরুযো যথা । 

যুধ্যমানং হি মাং হিত্বা প্রদক্ষিণমবর্তত ॥২৯॥ 
ত্বং হি মে যুধ্যতো নাগ্য জীবন্ মোক্ষ্যসি মাধব !। 
যদি মাং ত্বং রণে হিত্বা ন যান্তাঁচাধ্যবদৃদ্রতম্ ॥৩০। 

সাত্যকিরুবাঁচ। 
ধনঞ্য়স্ত পদবীং ধন্মরাজস্ত শাসনাৎ। 

গচ্ছামি বস্তি তেত্র ব্রন্ধন! ন মে কালাত্যয়ো তবেৎ ॥৩১। 

 ভারতকৌমুদী 
তমিতি। আস্ুগৈ: শীগ্রগামিভিঃ। শলভানাং পতঙ্গানাম্, ব্জৈ: সমূহৈ: ॥২৭। 
তথেতি। আশুগৈর্বাণৈঃ “অজিক্মগথগাশুগাঃ” ইত্যমরঃ। অসবস্রাস্তমবিচলিতম্ ॥২৮। 
তবেতি। আচাধ্যঃ অস্ত্শিক্ষকোহল্ুনঃ, হিত্বা তাক্তা। অবর্তুতাগচ্ছৎ ॥২৯। 
ত্বমিতি। আচাধ্যবদজ্ঞুনবৎ। এতেন তদ্বদেব প্রদক্ষিণ যাহীতি সথচিতম্ ॥৩০। 
ধনগ্রয়স্তেতি। শাসনাদাদেশাহ। স্বস্তি মঙ্গলমন্ত ,৩১| 

মাননীয় রাজা! সাত্যকি পুনরায় দশটা বাণদ্বার! দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া, 
একটাদ্বার৷ তাহার স।রথিকে, চারিটাদ্বারা চারিট। ঘোড়াকে এবং একটা দ্বারা 
ধবজটাকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৬। 

তখন ত্রোণ ত্বরাধিত হইয়া পতঙ্গসমূহের ন্যায় দ্রুতগামী বাণসমূহদনা 
অর্থ, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সাতাকিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥২৭। 

সাত্যকিও সেইরূপই বহুতর বাঁণদ্বারা অবিচলিত দ্রোণকে আচ্ছাদন 
করিলেন। তাহার পর দ্রোণ তাহাকে বলিলেন-__॥২৮। 

সাত্যকি! তোমার গুরু (অর্জুন) কাপুরুষের ম্যায় যুদ্ধ ও যুধ্যম[ন 
আমাকে ত্যাগ করিয়া! আমাকে প্রদক্ষিণপূর্্বক চলিয়া গিয়াছে ॥২৯। 

সাত্যকি! তুমিও যদি তোমার গুরুর ন্যায় যুদ্ধে আমাকে ত্যাগ করিয়া 
ক্রুত গমন না কর, তবে আজ জীবিত অবস্থায় যুধ্যমান আমার নিকট হইতে 
মুক্তি পাইবে না” ॥৩০॥ 
সস লা এপাশ 

পি? সপে পপ পপ পপ পপ পপ পসরা. ৮৯৬০৮ ৯৯ 

(৩৯)., জীবন্যাস্তসি মাধব 1. বানি। 



পর্ববণি সপ্তনবতিতমোই্ধ্যায়ঃ। ৮৭৯ 

আচার্য্যানুগতে। মার্গ; শিষ্বৈরন্বিষ্যাতে সদা । 
তন্মাদেব ব্রজাম্যাঁশু যথা মে স গুরুর্গতঃ ॥৩২। 

সঞ্জয় উবাচ। 
এতাবছুক্ত। শৈনেয় আচার্য্যং পরিবর্জযন্। 
প্রয়াতঃ মহস। রাজন! সারথিঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৩৩| 

দ্রোণঃ করিষ্যতে যত্বুং সর্বথা মম বারণে। 

যত্তে। বাহি রণে সৃত ! শৃণু চেদং বচো মম ॥৩৪| 
এতদালোক্যতে মৈন্যমাঁবন্ত্যানাং মহাপ্রতমৃ। 

অস্তা নন্তরতস্ত্ে তদ্দাক্ষিণাত্যং মহ্দ্বলম্ ॥৩৫॥ 

তদনন্তরমেতচ্চ বাহলীকানাং মহদ্বলমূ। 

বাহ্লীকাভ্যাসতে] বুক্তং রণস্তাপি মহদলম্ 1৩৬ 

ভারতকৌমুদী 

আচার্যেতি। অন্বিত্যুতে গন্ধ মা্যতে। গুকুরজ্ছুনঃ ॥৩২| 

এতাব্ধিতি। শৈনেগ্ঃ সাতাকিঃ, আচাধাং দ্োবমূ, পরিবর্জমন্ প্রা দক্ষিণ্যেন ৪৩৩| 

দ্রোণ ইতি। যৃত্ে| দ্রুতগমনান যত্ত্রবান্ সন্। হেস্ৃত! সারথে! ॥৩৪। 
এতদিতি। এতদসুল্যা নিদিম্। এবং সর্বত্র | মহা প্রভ্ উচ্দলবেশত্াং ॥৩৫॥ 

সস 

সাত্যকি বলিলেন_. ব্রাহ্মণ ! আমি ধন্মরজের আদেশে ধনঞ্জয়ের পথে 

যাইতেছি; আপনার মঙ্গল হউক; আমার যেন কালবিলম্ব হয় না ॥৩১| 

শিষ্ের! সর্ববদ|ই গুরুর অন্নহ্ুত পথর অন্বেষণ করিয়। থাকে। সেই 
জন্যই আমার সেই গুক্ (অন্ফুন) যে পথে গিয়াছেন, আমিও স্বর সেই পথেই 

যাইব ॥৩২। 
সপ্তয় বলিলেন__রাঁজ| ! সাত্যকি এইটুকু বলিয়াই প্রদক্ষিণক্রমে 

দ্রোণাচার্ধাকে পরিত্য।গ করিয়! বেগে প্রস্থান করিলেন এবং সাঁরথিকে এই 

কথা বলিলেন-_॥৩৩॥ 

“সারথি! দড্রোণ আমাকে বারণ করিবার জন্য সব্বপ্রকারে যত্ব করিবেন। 

সুতরাং তুমি যত্ববান্ হইয়া দ্রুত গমন কর এবং আমার এই কথা শোন-_॥৩৪॥ 

মহা প্রভাসম্পন্ন এই অবস্তিদেশীয় সৈন্য দেখা যাইতেছে; ইহার পরে 

এই বিশাল দাক্ষিণাত্য সৈন্ত রহিয়াছে ॥৩৫। 
(৩২)--শিষ্বৈরন্বাস্ততে সদা.“বঙ্গ বর্ধ বা নি। (৩৪) .এবচঃ পরম, “বানি। (৩৬). 

করণস্ত চ মহদ্বলম্-বা নি। 



৮৮০ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

অন্যোন্যেন চ সৈন্যাঁনি ভিন্নান্যেতানি সারথে ! | 

অন্যোন্যং সমুপাশ্রিত্য ন ত্যক্ষ্যন্তি রণাজিরমূ ॥৩৭॥ 

এতদন্তরমাসাছা চোঁদয়াশ্বান্ প্রহ্ষ্টবৎ। 

মধ্যমং জবমাস্থায় বহ মামত্র সারথে ! ॥৩৮। 

বাহলীক! ত্র দৃশ্যন্তে নানা প্রহরণো ছ্যতাঃ | 

দাক্ষিণাত্যাশ্চ বহবঃ সুতপুত্রপুরোগমাঃ ॥৩৯॥ 
হস্ত্যশ্বরথসংবাধং যত্রানীকং বিলোক্যতে । 
নানাদেশসমুখৈশ্চ পদাতিভিরধিষ্িতম্ ॥৪০॥ (বিশেষকম্) 
এতাবদুক্ঞ! যন্তারং ব্রাঙ্মণং পরিবজ্জয়ন্। 
সব্যতোহয়া দসংভ্রান্তঃ কর্ণম্ত স্থমহদ্বলমূ ॥৪১॥ 

তং দ্রোণোহনুষযৌ তুদ্ধো৷ বিকিরন্ বিশিখান্ বহুন্। 

যুবুধানং মহাঁবাহুং গচ্ছন্তমনিব্ডিনম্ ॥৪২| 

ভারতকৌমুদী 
তদ্দিতি। বাহলীকান।ম্ অভ্যাগভঃ সনীপে, যুক্তং সঙ্গিবেশিতম্ ॥৩৬। 

অন্যোন্যেনেতি। ভিন্নানি বিশ্রিষ্টানি। রণ।জিরং সমরচ হ্বরম্ ॥৩৭| 

এতনিতি। এতেযামন্তরমবকাশম্, চোদর প্রেরয়। জবং বেগম্। অত্র তত্র। 
হতপুত্রঃ কর্ণ: পুরোগমে। যেষাৎ তে। হস্ত্যশ্বরথৈঃ সংবাঁধং সঙ্ধীর্ণমূ ॥৩৮__-৪০। 

এতাবদিতি | যন্তারং সারথিম্, ব্রাঙ্মণং দ্রোণম্। সব্যতে| দক্ষিণতঃ, অয়াদগচ্ছৎ ॥৪১ 

তাহার ওদিকে এ বিশাল বাহলীকসৈন্য অবস্থান করিতেছে; বাহীীক- 

সৈম্তের নিকটে আবার কর্ণের বিশাল সৈন্তও সমিবেশিত আছে ॥৩৬। 
সারথি! এই সৈন্যেরা পরস্পর খিশ্লিষ্ট অবস্থায় আছে বটে, কিন্তু তথাপি 

উহার পরস্পরকে অবলম্বন করিয়! থাকায় সমরাঙ্গন ত্যাগ করিবে না ॥৩৭।॥ 
সারথি! ইহাদের ভিতরে যাইয়! প্রন্থষ্টের ন্যায় হইয়া অশ্বগুলিকে 

চালাইয়া দাও। যেখানে বহুতর বাহলীক ও দাক্ষিণাত্য সৈম্ক নানাবিধ অস্ত্র 

লইয়! কর্ণকে অগ্রবস্তী করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে, আর যেখানে হস্তী, অশ্ব 
ও রথে পরিপূর্ণ এবং নানাদেশ হইতে আগত পদাতি সৈন্য দেখা যাইতেছে, 
মধ্যম বেগ অবলম্বন করিয়া আমাকে সেইখানে লইয়! চল? ॥৩৮-৪০॥ 

সাত্যকি সারথিকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্রোণকে দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিয়া 

অবিচলিতভাবে কর্ণের বিশাল সৈন্যের দিকে গমন করিলেন ॥৪১। 

(৪০) -“যচ্চানীকং বিলোক্যতে...বা নি। (৪২)...ুযুধানং মহাভাগম্...বা নি। অত্র 
পুতস্তকভেদেঘেব পাঠভেদ] লক্ষ্যন্তে | 
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কর্ণন্য সৈন্যং সথমহদভিহত্য শিতৈঃ শরৈঃ। 
প্রাবিশন্তারতীং সেনম।্দরত্ত।ঞ্চ সাত্যকি? ॥8৩| 
প্রবিষ্টে যুযুধানে তু সৈনিকেষু দ্রুতেষু চ। 
অমধাঁ কৃতবর্দ্মা তু সাত্যকিং পর্য্যবারয়ৎ ॥88॥ 
তমাপতন্তং বিশিখৈঃ ষড়ভিরাহত্য সাত্যকিঃ। 
চতুভিশ্চতুরো হস্তাশ্বানীজঘানাশু বীর্ধ্যবান্ ॥8৫॥ 

ততঃ পুনঃ ষোড়শভির্নতপর্ববভিরা শুগৈঃ | 
সাত্যকিঃ কৃতবন্ম।ণং প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥8৬। 

স তুছ্যমানে। বিশিখৈর্বহুতিস্তিগ্রতেজনৈঃ | 
সাহবতেন মহারাজ! কুতবন্মী ন চক্ষমে ॥8৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। বিকিরন্ নিক্ষিপন্, বিশিখান্ বাণান্ ॥৪২। 

কর্ণস্যেতি। শিতৈঃ সুধারৈ:॥ ভারতীং কৌরবীম্ ॥৪৩। 
প্রবিষ্ট ইতি। দ্রুতেষু পলামিতেধু। অমর্ধী কুদ্ধ: 03৪) 
তমিতি। আপতন্তমাগচ্ছস্থুম। চতুর; চতুঃসংখ্যকান্, অন্য রুতবন্মণ: ॥8৫| 
তত ইতি। নতপর্বভিরীধদ্বক্রোপাটন্ত, আ শ্রগৈর্বাণৈঃ ॥৪৬। 

সইতি। তুগ্ঘানে। বাখামানঃ | তিগ্মতেজনৈর্মহাবেগৈ: | সাহতেন সাত্যকিনা ॥৪৭| 

তখন ড্রেণ ক্রুদ্ধ হইয়। বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে 

গমনপ্রবৃন্ত ও অনিবন্তা মহাবাহু সাত্যকির অন্ুদরণ করিতে লাগিলেন ॥৪২॥ 

ওদিকে সাত্যকি সুধার বাণসমূহদ্বার৷ কর্ণের বিশাল সৈম্তকে গীড়ন 
করিয়া কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সে সৈন্যকে তাঁড়ন করিতে 
লাগিলেন ॥৪৩। 

সাত্যকি প্রবেশ করিলে এবং কৌরবসৈন্ত পলায়ন করিতে থাকিলে, 

কৃতবর্ম্মা রুদ্ধ হইয়। আসিয়া! সাত্যকিকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥88॥ 

কৃতবশ্মা! আসিতে লাগিলে, বলবান্ সাত্যকি ছয়ট। বাণদ্বারা৷ তাহাকে 
আঘাত করিয়া চারিটা বাণদ্বার৷ সত্তর তাহার চারিট। তশ্বকে আঘাত 

করিলেন ॥৪৫॥ | 

তাহার পরে সাত্যকি আবার নতপবর্ব ষোলটা বাণদ্বারা৷ কৃতবর্মা 
বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥৪৬৷ ॥ 

পপ পিপি পপি মত এ স্পেস "৮ পপি স্পা শিস শশা চি বশ শশী শীল শিট শীশিস্পটি লে পাটি টি পাটি তি শি 

(৪৭) সতাড্যমনো বিশিখৈঃ-বা নি। 

১১১ 



৮৮২ মহাভারতে দ্রোশ-- 

স বংসদন্তং সন্ধায় জিক্গগানলসন্নিভমূ । 

আকৃম্য র।জন্ন।কর্ণং বিব্যাধোরসি সাত্যকিম্ ॥৪৮॥ 

স তন্ দেহাবরণং ভিত্বা দেহঞ্চ সাঁয়কঃ | 

সপত্রপুষ্বঃ পৃথিবীং বিবেশ রুধিরোক্ষিতঃ ॥8৯॥ 
অথান্ত বহুভিরবণৈরচ্ছিনৎ পরমাস্ত্রবিৎ। 
সমার্গণগণং রাজন! কৃতবন্মা শরামনম্ ॥৫০| 

বিব্যাধ চরণে রাজন্! সাত্যকিং সত্যবিক্রমমূ। 
দশভিবিশিখৈশ্তীক্ষেৈরতিজ্রুদ্ঃ স্তনান্তরে ॥৫১। 
ততঃ প্রশীর্ণে ধনুষি শক্ত্যা শক্ভিমত।ং বরঃ। 

আঁ্দয়দ্দক্ষিণং বাঁহুং সাত্যকি; কৃতবন্ীণ? ॥৫২। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। জিক্গগঃ সর্প: অনলশ্চ তংসন্গিভম্। আক ধন্রিতি শে: 1৪৮| 

সইতি। সার়কে। বংমদন্ছে। নাম। রুখিরোক্ষিতে| রক্ত সিক্তঃ ॥৪ন 

অথেতি। মার্গনানাং বাবান।ং গনেন মহেতি তৎ। শরাসনং বনুঃ ॥৫০| 

বিব্যাধেতি। বিব্াাব কৃতবন্মেতানুবৃত্তি। গনঝোরন্তবে মণ বক্ষমি1৫১। 

তত ইতি। প্রণীর্নে ছিন্নে, শক্তা। তদ।খোনাস্্বেণ। আর্দমুরীড়য়ৎ ॥৫২| 

মহারাজ! সাত্যকি মহাবেগণলী বহুতর বাণদ্বার। আঘাত করিলে, 
কৃতবন্ম। ক্ষমা করিলেন না ॥৪৭॥ 

রাজা! তিনি সপ ও অগ্রির তুল্য একট! বৎসদন্ত (বাণবিশেষ) সন্ধান- 

পুর্ববক ধন্ুখানাকে করপর্ধ্ন্ত আাকধ। করের। সাতাকির বক্ষস্থলে তাড়ন 
করিলেন ॥৪৮। 

সেই বাণট| যাইয়া সাত্যকির বর্ম ও দেহ ভেদ করিয়া কঙ্কপক্ষ ও 

পুঙ্খের সহিত রক্তসিক্ত অবস্থায় ভূমিতে প্রবেশ করিল ॥৪৯॥ 

রাজা! তদনস্তর পরমাস্ত্রজ্ঞ কৃতবন্মী বহুতর বাণদ্রা সাঁত্যকির 

বাণসমূহের সহিত ধনুখান।কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৫০॥ 

এবং রাজা! তিনি অত্যন্তক্দ্ধ হইয়া দশট! তীক্ষ বাঁণদ্বার! যুদ্ধে যথার্থ- 
বিক্রমশালী সাত্যকির বক্ষস্থল আবার বিদ্ধ করিলেন ॥৫১॥ 

ধনু ছিন্ন হইয়া গেলে পর, শক্তিশালিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি একটা শক্তিদ্বার। 

কৃতবন্মার দক্ষিণ বাঁছতে আঘাত করিলেন ॥৫২॥ 

_(৪৮)..তিগ্মাংসবনলসপ্রভম্...আকর্ণাৎ.নি। (৪৯). সপুজ্থপত্র:...বা নি। (৫০)... 
সমার্গণগুণং রাজন্!..-পি বঙ্গ বদ্ধ। (৫২) "'জঘান দর্ষিণং বাহুম্...বা! নি। 

শপে শা 
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ততোহন্যৎ স্থদৃঢং বীরে। ধনুরাঁদাঁয় সাত্যকিঃ | 

ব্যস্থজদ্বিশিখীংস্ত- ং শতশোহথ সহত্রশঃ | 
সরথং কৃতবন্মীণং সমন্তাৎ পর্্যব1রয়ৎ ॥৫৩ 
তে শরাঃ সাত্বতেনাস্তাঃ কৃতবন্মীণমাহবে | 

ছাঁদযাঁঞ্চক্রিরে বুক্ষং শলভা ইব ঘোঁষিণঃ ॥৫৪॥ 

ছাঁদযিত্বা রণে রাজন্! হাদ্দিক্যং স তু সাত্যকিঃ। 
অথান্ত ভন্নেন শির? সারথেঃ সমকুন্তত ॥৫৫॥ 

স পপাত হতঃ সুতো হাদ্দিক্যস্ত মহীরথাৎ। 
ততস্তে বন্তরি হতে প্রাদ্রবংস্তরগা ভূশম্ ॥৫৬॥ 

অথ ভোজস্ত সংভ্রান্তে। নিগৃহয তুরগান্ শ্বয়ঘূ। 

তস্থৌ শরধনুষ্পা ণিস্তৎ মৈন্যান্যভ্যপুজয়ন্ ॥৫৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

ততইতি। সমস্থাৎ শর্বানু দিক্ষু, পর্যযবারয়ৎ আচ্ছাদ়ৎ। যটুপাদোহযং শ্রোকঃ 1৫৩| 
তইতি। সান্বতেন সাত্যকিনা, অস্তাঃ শ্িপ্তাঃ। ঘোধিণঃ শব্মকারিণঃ1৫9। 

ছাদগ়িকেতি। ভাদদিক্য হদিকপুত্রং রুতবন্মাণম। সমরুনত অচ্ছিনহ ॥৫৫। 

সইতি। শুভঃ সারশিং। যস্রি সারো, প্রাজ্ুবন্ যথেষ্টনপাবন্ ॥৫ | 
অথেতি । ভোদে ভোজবংশ্তাঃ রতবন্ম, সহ্রা্থো ব্যন্তঃ 0৫৭| 

শপ কপ 

ভাহার পর বীর সাত্যকি অন্য একখানা সুদৃঢ় ধন্নু লইয়া! সন্বর শত শত 

ও সহম্্র সহত্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং সকল দিকে রথের সহিত 

কৃভবন্ম।কে আবৃত করিয়। ফেলিলেন ॥৫৩।॥ 

সাত্যকিনিক্ষিপ্ত শব্দকারী সেই বাণগুলি যাইয়। পতঙ্গ যেমন বৃক্ষ 
আবৃত করে, সেইরূপ যুদ্ধে কৃতবন্মীকে আবৃত করিল ॥৫৪॥ 

রাজা! সাত্যকি যুদ্ধে কৃতবন্মাকে আবৃত করিয়া পরে একটা ভল্পদ্বার| 
কতবম্মীর সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন ॥৫৫॥ 

তখন সেই সারথি নিহত হইয়া কৃতবন্মীর বিশাল রথ হইতে পতিত 

হইল। সারথি নিহত হইলে অশ্বগুলি বেগে ছুটিতে লাগিল ॥৫৬॥ 

তদনস্তর কৃতবন্। ব্যস্ত হইয়া! নিজেই অশ্বগুলিকে থামাইয়া ধনু ও বাণ 

ধরণ করিয়া! রহিলেন।; সৈন্তের। তাহার সেই কাধ্যের প্রশংসা করিল ॥৫৭॥ 
পর 

(৫৩). সমম্থাৎ পর্যাবাকিরং-_বর্ধ। (৫৬). ততত্তে যন্ত রহিভাঃ.''বা নি। 



৮৮৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স মুহূর্তমিবাশ্বস্ত সদশ্বান্ সমচোদয়ৎ। 

ব্যপেতভীরমিত্রাণামাবহৎ স্মহদ্য়মূ্ । 

সাত্যকিশ্চাভ্যয়াভন্মাৎ স তু ভীমমুপাদ্রবৎ ॥৫৮। 

যুযুধানোহপি রাজেন্দ্র! ভোঁজানীকাদ্িনিঃস্যতঃ। 
প্রযযো ত্বরিতো বন্র কান্বোজানাং মহাচমুঃ ॥৫৯॥ 
স তত্র বহুভিঃ শুরৈঃ সন্গিরুদ্ধো মহারথৈঃ। 
ন চচাল তদ1 রাজন্! সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥৬০॥ 

সন্ধায় চ চমুং দ্রোণে। ভোজরাজং নিবেশ্য চ। 
অন্বধাবদ্রেণে যণ্ডে যুধুধানং যুযুৎসয়া ॥৬১॥ 

তথ! তমনুধীবন্তং যুযুধানস্ত পৃষ্ঠতঃ | 
ন্যবারয়ন্ স্থসংক্ুদ্ধাঃ পাগুসৈন্যে বৃহভমাঃ ॥৬২। 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। আবহং অজনঘ্ুৎ। স কৃতবর্ ভীমং ভীমসেনম্। বট্পাদে|ইদং শ্লোক: 8৫৮। 

যুমুধান ইতি । যুধুধান: সাতাকিঃ, ভোজানীকাৎ কৃতবশ্মসৈন্তাৎ ॥৫ন| 

সইতি। ন চচাল চলিতুং ন শশাক ।৬০| 

সন্ধায়েতি। চমুং সন্ধায় সাত্যকিন| বিপ্িষ্টাং সংঘোজা। যতো মন্ত্বান্।5১। 

তথেতি। বৃহন্তমাঃ প্রধানতমা বীরা ধৃষ্টছায়াদয়ঃ ॥৬২। 

তিনি মুহূর্তমধ্যে আশ্বস্ত হইয়া নির্য়চিত্তে উত্তম অশ্ব গুলিকে চালা ইয়। 

দিলেন এবং শত্রুপক্ষের গুরুতর ভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ওদিকে 

সাঁত্যকি সেস্থান হইতে গমন করিলেন এবং কৃবশ্মী ভীমের দিকে ধাবিত 

হইলেন ॥৫৮॥ 

রাজশ্রেন্ঠ ! সাত্যকিও ভোজসৈন্য হইতে নির্গত হইয়! যে দিকে বিশাল 

কাম্বেজসৈন্য ছিল, সেই দিকে সত্বর গমন করিলেন ॥৫৯॥ 

রাজা! সেখানে তখন বহুতর মহারথ বীর রোধ করায় যথার্থবিক্রম- 

শালী সাত্যকি অগ্রসর হইতে পারিলেন না ॥৬০॥ 

ওদিকে দ্রোণ সাত্যকিকর্তৃকবিষ্লিষ্ট কৌরবসৈম্তকে সংযুক্ত করিয়! 

সেস্থানে কৃতবর্মমাকে স্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় যত্বের সহিত সাত্যকির 

প্রিছনে ধাবিত হইলেন ॥৬১॥ 

তিনি সেইভাবে সাত্যকির পিছনে ধাবিত হইলে, পাগুবসৈন্তের প্রধান 

যোদ্ধারা অত্যন্ত্ুদ্ধ হইয়। তাহাকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৬২। 



পর্ববণি মপ্তনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৮৫ 

সমাঁসাছ্য তু হান্দিক্যং রথানাং প্রবরং রথমূ। 
পাঁঞ্চীল! বিগতোৎুসাহা ভীমসেনপুরোগমাঃ | 

বিক্রম্য বারিত। রাজন্! বীরেণ কৃতবন্মণ! ॥৬৩॥ 

ঘতমানাংশ্চ তান্ সর্বানীষঘিগতচেতস2 | 

অভিতন্তান্ শরৌঘেণ ক্লান্তবাহানবারয় ॥৬৪॥ 
নিগৃহীতাস্ত ভোজেন ভৌজানীকেগ্নবো রণে। 
অতিষ্ঠন্ীর্যবদ্ধীরাঃ প্রার্থয়ন্তে। মহদ্যশঠ ॥৬৫। 

ইতি শ্রীমহতারতে শতসাহক্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্ে(পর্বণি 

জয়দ্রথবধে সাত্যকি প্রবেশে সপ্তনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| % 

ভ।রতকৌমুদী 
সমাসাছেন্ি। বিগতোহসাহা অভবন্। যেন হি বারিতাঃ | ষুপাদোহ্য়ং শ্লোক: ॥১৩। 

যতেতি। ঈষদ্বিগতচেতসঃ কিক্চিদ্বিষণচিত্তান। অভিতঃ সর্বত£ 1৬৪ 

নিগৃহীত! ইতি। ভোজানীকেগ্াবঃ কুতবশ্বসৈন্যমাক্রগিতুমিচ্ছবঃ। অব সভযব২।৬৫। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রুহরিদাসসিদ্ধা ম্তবাগীশ ভট্টাচাখাবিরচিতায়াং মহা ভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জযুদ্রথবর্দে সপ্তনবতিতমোহপ্যায়ঃ ॥০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রয়াত ইতি ॥১--২৯| সহহি জমপি 1৩০৩ ভিন্নানি গুথগঞভূতনি (৩৭5৭ 

সন্ধায় যথাস্থানঘানীর় ॥৬১--৩৪॥ আদ্যবহ কূলীনবহ কুলীনস্বাদিতি যাবৎ ॥১৫। 

ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে মপ্ূনবতিতমোহ্ধায়ঃ ॥৪৭1 

রাজা! ক্রমে পাঞ্ধালসৈম্যেরা ভীমসেনকে অগ্রবন্তী করিয়া রথিশ্রে্ঠ 

কৃতবন্মর নিকটে উপস্থিত হইয়া ভিনি বিক্রমসহকারে বারণ করিতে 

থাকায় উৎমাহবিহীন হইয়া পড়িল ॥৬৩॥ 

তৎকাঁলে পাধ্চালসৈন্যের' কিঞ্চিৎ অবসন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের 

বাহনগুলিও র্লাস্ত হইয়া পড়িয়।ছিল, তথাপি তাহার। সকলে প্রবেশ করিবার 

জন্য যতন করিতে লাগিল; তখন কৃতবন্মী, বাঁণসমূহদ্বারা সকল দিকে 

তাহাদিগকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৬৪। 

পাগুবপক্ষীয় বীরেরা ঘুদ্ধে বিশেষ যশ কামনা! করিয়া ভোজসৈন্তকে 

আক্রমণ করিবার ইচ্ছ। করিতেছিলেন, কিন্তু কৃতবন্মা বাধা দেওয়ায় তাহার! 

সভ্যের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, ॥৬৫॥ 

*.::5. একাদশাধিকশততমোহধ্যায় বঙ্গ বর্ধ, "...ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ 

বারানি। 



অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ | 
5 ঙ 

গ ও 

ধূতরাষ্ট্র উবাচ। 

এবং বহুগুণং সৈন্যমেবং প্রবিদ্িতং বলমৃ। 

ব্যুটমেবং বথান্ায়মেবং বহু চ সঞ্তীয় ! ॥১॥ 

নিত্যং পুজিতমন্মাভিরভিকামঞ্চ নঃ সদ । 
প্রৌঢমত্যদ্ভুতাক1রং পুরস্তাদৃদৃষ্টবিক্রমম্ ॥২॥ 
নাতিবৃদ্ধং ন বা বালং ন কৃশং নাঁতিপীবরমূ। 

বৃভীয়তলঘুপ্রায়ং সারমাত্রমন।ময়ম্ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবসিতি । বহুপ্তণং বহ ২কর্মধুক্তম। বলমস্য শক্তিঃ। বুঢ়ং বাহরূপেণ নিবেশিতম্ ॥১। 
নিতামিতি। পুদ্িতং সম্মানিতম্, অভিকামমন্তরক্রম্। প্রৌটং প্রবলম্ ॥২| 

নেতি। নাতিপীবর* নাতিস্থলমূ। প্রারেণ বৃন্তং গোলাক্কৃতি আয়তং দীর্ঘং শখু 
দেহভারহীনঞ্ধ ভভখোক্ম্। স।রমাত্র মাকল্যেনৈব্ উত্তমম। অনাময় নীরোগম্ ॥৩। 

ভারতভাবদীপঃ 

এবমিতি । বহগ্রণৎ বহবে। গুধাঃ সন্ধ্যাদয়ে। ঝ| যশ্শিন্, বলং গ্রভবম্॥১।  অভিকাম- 

মন্ুরক্তম, প্রৌঢ় প্রবুদ্ধমচ অত্যদুতাকারমনপমসংস্থানং পুরস্তাৎ প্রাগেব দৃষ্টঃ পরীক্ষোতীণে। 

বিক্রমে। বস্য ॥২।  পথুনো মনোজ্ঞন্ত বৃত্তম্তারাতমায়ামঃ প্রায়ঃ প্রচুরং যন্ত্র সারগাত্রং 

_. খ্বৃতরাষ্ট্র বলিলেন-দসঞ্জয়! আমার সৈম্ঠেরা প।গুবসৈম্ত অপেক্ষা এইরূপ 

বহুগুণসম্পন, উহাদের শক্তিও এইভাবে বিশেষরূপে জানা গিয়াছে, যথা- 

নিয়মে এইরূপে ব্যুহাকারেও সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সংখ্যাও এইরূপ 
বহুতর ॥১। 

আমরা সর্ববদ। উহ।দের সম্ম(ন করিয়া থকি, উহ।র।ও আমাদের প্রতি 

সর্বদা অনুরক্ত আছে এবং উহার! প্রবল ও অদ্ুত আকৃতিযুক্ত, আর পূর্বেও 
উহাদের বিক্রম দেখ। হইয়াছে ॥২। 

উহার অত্যন্ত বৃদ্ধ নহে, অতিশয় বালক নহে, অধিক কৃশ নহে এবং 

অতিস্থুলও নহে; উহাদের শরীর গোল, দীর্ঘ ও হাল্কা; আর উহারা সকলেই 
উৎকৃষ্ট ও নীরো গ ॥৩। 

জি ১০০৯০০০০৯ শা শশা শীীশীশীশীট শশী শিশাশিশীশি 2 পপি লি তি ও পি পল শশা শা পাশপাশি শশী ৮ 

_ ২.১পুরস্তাদ্দ্রচবিক্রমম্__পি বঙ্গ বর্ধ। 
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আত্তমন্নাহম্পন্নং বহুশ স্ত্রপরিচ্ছদমূ । 

শন্বগ্রহণবিষগ্ঠান্ত্ বহ্বীধু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥8॥ 
আরো হে পর্ধ্যবহ্কন্দে সরণে সান্তরপ্ন,তে | 

সম্যক প্রহরণে যানে ব্যপযাঁনে চ কোবিদমূ ॥৫॥ 

নাগেঘশ্বেমু বহুশো রথেষু চ পরীক্ষিতম্। 
পরীক্ষ্য চ যথান্যয়ং বেতনেনে।পপাদিতম্ ॥৬॥ 

ন গোষ্ঠ্যা নোপকারেণ ন সন্বন্ধনিমিততঃ | 
নানাহৃতং নাপ্যতৃতং মম সৈম্যং বভূব হ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
আন্তেতি। আত্তেন রাঞ্জকোষাদেব প্রাপ্তেন সমহেন যুদ্ধনঙ্জ॥| মন্পন্নষ্। বহবঃ শস্মাণি 

পরিচ্ছদাশ্চ যন্ত ত৯। পরিনিষি তং লক্ধদাক্ষ্যম। সবত্র সৈন্যমিত্যনুবৃত্তি: 091 

আরোহ ইতি । আরোছে পর্বতাগ্য।রো হণে, পধ্যবন্কনে ততভোইবতরণে, সরণে আক্রমণে, 

অস্থরগ্ুতেন অভ্যন্তর প্রবেখেন সহেতি তম্মিন্ তাদুণে গমনে, যানে অগ্রগমনে, বাপযানে 

অনিষ্টদর্শনাদপপরণে চ, কোবিদং বিশারদম্ ॥৫॥ 

নাগেষিতি। নাগেধু গ্েধু। পরীক্ষতম্ আরোহখাপৌ। উপশাণিত সংগৃহীতম্ ॥৬ 

নেতি। গোষ্টা। মন্তপ।ন।ধিগোষ্টারচনয়।। সন্বন্ধনিমিত্ততে| ভাগিনেয়হ্থাদিলম্পর্ক- 

হেতো:। অভৃতং বেতন।দানেন সংগৃহীতম্। এশিগ্রহণে ঈদাপীগ্তং গ্তাদিতি ভাবঃ ॥৭ 

ভারতভাঁবদীপঃ 
নিবিড়াবয়বম্, সারমীত্রমিতি পাঠে অসারশৃন্তমিতি বা ॥৩-৪॥ পধ্যবস্থন্দে অবরোহণে, 

সরণে প্রসরণে, সান্তরপ্রুতে বনান্তরিতায়াং গভৌ, যানে প্রয়াণে, ব্যপযানেইপমরণে ॥৫॥ 

বেতনেন দিনমাসবর্ধদেয়েন ধনেন ॥৬। গোষ্ঠ।, সংলাপনাত্রেন্ উপকারেণ প্রাকৃকাতেন 

উহার! রাজকোষ হইতে যুদ্ধসজ্জ! লাভ করিয়াছে, বহুবিধ অস্ত্র ও পরিচ্ছাদ 
পাইয়াছে এবং বহুতর অস্ত্রধারণবিদ্ায় সুদক্ষ ॥3| 

উচ্চস্থানারোহণে, তথা হইতে অবতরণে, আক্রমণে, অভ্যন্তর প্রবেশে, 

সম্যক্প্রহারে, অগ্রগমনে এবং অপসরণেও উহার স্ুনিপুণ ॥৫॥ 

হস্তী, অশ্ব ও রথ আরোহণে বহুবার উহাদিগকে পরীক্ষা কর! হইয়াছে 

এবং পরীক্ষ! করিয়! যথানিয়মে বেতন দিয়! রাখা হইয়াছে ॥৬| 

গোঁচী (মদের আসর), উপকার, বা কোন সম্পর্কদ্বারা, অথবা আহ্ব।ন 

ব্যতীত, কিংবা বিন! বেতনে আমার সৈম্ সংগৃহীত হয় নাই ॥৭॥ 

(৭)...নোপচারেণ..'নাপ্যভৃতম্-**পি বঙ্গ বদ্ধ | 



৮৮৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

কুলীনার্ধ্যজনে।পেতং তুউপু্টমনুদ্ধতঘ্ । 
কৃতমানোপচারঞ যশঘ্ধি চ মনন্ি চ॥৮॥ 

সচিবৈশ্চাপরৈষু খ্যৈ্বহভিঃ পুণ্যকর্্মভিঃ | 
লোকপালোপমৈস্তাত! পলিতং নরপন্তমৈঃ ॥৯| 

বহুভিঃ পাথিবৈপুপ্তমন্মৎপ্রিয়চিকীধুভিঃ | 
অন্মানভিস্থতৈঃ কাঁমাৎ সবলৈ? সপদা নুগৈঃ ॥১০। 
মহোদধিমিবাপুর্ণমাপগাঁভিঃ সমন্ততঃ | 

অপক্ষৈঃ পক্ষিসঙ্কীশৈ রখৈরশ্বৈশ্চ সংবৃতম্ ॥১১॥ 
প্রভিন্নকরটেশ্চৈৰ দ্বিরদৈরাবৃতং মহৎ । 

যদহন্যত মে সৈন্যং কিমন্যদ্ভাগবেয়তঃ ॥১২। (কুলকম্) 
ঘোধাক্ষষ্যজলং ভীমং বাহনোনম্মিতরঙ্গিণম্ | 

ক্ষেপণ্যসিগদাশক্তিশরপ্রাসঝষাকুলম্ ॥১৩। 

ধ্বজড়ষণসংবাধং রত্বোৎপলমুসঞ্চিতম্ । 

বাহনৈরভিধাবন্ডির্বাযুবেগেন কম্পিতম্ ॥১৪। 

ভারতকৌমুদী 

কুপীনেতি। কুলীনৈরাধাজনৈ: সঙ্জনৈরপেতম্।  অন্থদ্ধত" নম্রন্বভাবম্। কুতো 

মানোপচারৌ সম্মানপরিচেয যন্ত তহ। পুশ্যকম্মতিঃ | অতএব গ্রতারবাধিরহিতৈরিত্যাশয়ঃ। 

গুপ্তং রক্ষিতম্। কাঁমাহ স্বেচ্ছাত এবাম্মান অভিশ্থতৈরাগতৈঃ । আপগাভির্নদীভিরাপৃণং 

মহোদবিং সূশিকৃত্য স্থিতমিবেত্যর্থঃ।  প্রভিন্নকরটের্রদস্রাবিগটগঃ, দ্বিরদৈর্গ জৈঃ ।৮--১২। 

বৎস সঞ্জয়! আমার সৈম্যগণ-হৃষ্ট, পুষ্ট, নতন্বভাব, যশন্ধী ও মনম্বী, 

ইহাদের মধ সংকুলোৎপন্ন সঙ্জনের। রহিয়াছেন; উহাদের সম্মন ও 

পরিচর্য্য। করা হইয়া থাকে; ধাম্মিক, প্রধান, নরশ্রেষ্ঠ ও লোকপ।লসদৃশ 

অপর অমাত্যের। উহাদিগকে পালন করিতেছিলেন; আমাদের প্রিয়কাধ্য 

করিবার অভিলাষী এবং সৈন্য ও অনুচরগণের সহিত ইচ্ছান্তসারেই আমাদের 

নিকটে আগত বহুতর রাঁজ! উহাদিগকে রক্ষা করিতেন; সকল দিক্ হইতে 

আগত নদীসমূহে পুর্ণ মহাসমুদ্রের ম্যায় উহ্ারা অবস্থান করিত; পক্ষশূন্য 

পক্ষিগণের তুল্য রথ ও অশ্থে উহার! পরিপূর্ণ ছিল এবং মদস্াবী হস্তিগণেও 
উহার! ব্যাপ্ত রহিয়াছিল; তথাপি উহারা যে নিহত হইয়াছে, ইহ! ভাগ্য 

ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?॥৮--১২॥ 

_. (0)..ককতমানোপকারঞ্...পি বঙ্গ বর্ধ। (১৪) ..বায়বেগবিকম্পিতম্_-বা নি » 
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দ্রোণপাতালগন্ভীরং কৃতবন্মমহাহ্রদমূ। 

জলদন্ধমহ।গ্রাহং কর্ণচন্দ্রেদয়ে দ্ধতমূ ॥১৫॥ 

গতে সৈন্যার্ণবং ভিত্ব! তরস! পাগুবর্ষভে । 
সপ্ভীয়েকরথেনৈব যুধুধানে চ মামকম্ ॥১৬। 
তত্র শেষং ন পশ্য।মি প্রবিষ্টে সব্যসাচিনি। 
সাত্বতে চ রথোদারে মম সৈন্যস্ত সপ্ভীয় ! ॥১৭॥ (কুলকম্) 
তৌ তত্র সমনুক্রান্তো দৃষ্টা ভীমৌ তরস্থিনৌ | 
সিন্ধুরাজঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য গাণ্তীবস্তেযুগোচরে ॥১৮। 

ভার্তকৌমুদী 
যোবধেতি। অন্রাপি সৈন্াণবং ভিত্বেতি বক্ষ্যমাশন্তোপমাসাধকত্বাং রূপকশ্য চ 

বাধকস্/ৎ সর্ধবত্রোপমিতসমাপ এব বিধেঘঃ | তথ। চ যোধা যোদ্ধার: অক্ষয্যাণি জলানীব যত্র 

তম বাহনানি গজাাদীনি উন্ষিতরঙ্গ| বীচিরেণয় ইবাস্ সন্তীতি তম্। ক্ষেপণাসিগদাশক্তি- 

শবগ্রাস। অপ্রবিখেষ। ঝষ। মীন। ইব তৈরাকুলং ব্যাপ্তমূ। ধ্বক্ষভূর্ষনৈশ্চ সংবাধং বাপ্ৃম্, 
'শকধৃতানি রত্বানি উৎ্পলানীৰ তৈ; শ্ুসকিতং পরিপূর্ণম। বাযুবশেন ব (মুবেগতুটলাঃ। 

দেবেন পাতালগন্তীবং পাতালপন্যন্পিন: প1তা সবনক্ষে ভা, রু তবধ্ব। মৃহাহ্বদ ইব যত্র তম্। 

জনসদ্ধে। মহা গ্রাহে। বিশাপজপজন্ধরিব যত তমূ, কর্ণশ্ন্্র ইব তশ্যোদয়েন উদ্ধতমুদ্ধেলিতমূ। 

খৈগামবি ইব তম, তরন| বলেন, পাগুবর্ষতে অগ্্নে যুবুবানে সাত্যকৌ।  সব্যসাচিনি 

অগ্নে। সাত্বতে সাতাকৌ, রখোদারে মহারথে ॥১৩--১৭ 

সঞ্জয়! আমার সৈম্য ভীষণসমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। 
যোদ্ধার। ছিলেন তাহার মক্ষ্র জলের তুল্য; বাহনগুলি ছিল তরঙ্গশ্রেণীর 
হ্যায়; ক্ষেপনী, তরবারি, গদ|, শক্তি, বাণ ও প্রাস ছিল মংস্তের সমান; 

ধ্বজ ও অলঙ্কারে তাহ। পূর্ণ ছিল; লোকগাত্রের রত্ব ছিল উৎপলের তুল্য; 
বাঘুবেগেব হ্যায় ধাবিত বাহনগণদ্ব।র। তাহ! ক।পিতেছিল; ড্রোণ থাকায় 

তাহ! পাতালের ন্যায় অক্ষোভা ছিল; কৃতবন্মা ছিলেন মহাইদের সদৃশ) 

জলসন্ধ ছিলেন বিশাল জলজন্তর সমান এবং চন্দ্রের তুল্য কর্ণের উদয়ে তাহ! 

উদ্বেলিত হইতেছিল। সঙ্জয়! অর্জন ও সাত্যকি এক এক রথে বলের 

প্রভাবে সমুদ্রের ন্তায় আমার এইরূপ সৈম্ত ভেদ করিয়া গমন করিলে এবং 
মহারথ অজ্ঞুন ও সাত্যকি ক্রমশঃ প্রবেশ করিলে, আমার সৈন্তের শেষ 

থাকিবে না বলিয়াই অমি মনে করিতেছি ॥১৩-_-১৭॥ 

(১৮)."-গাশ্ীবস্য চ গোচপম্--নি। 

১১২ 



৮১৯৩ মহাভারতে দ্রোণ- 

কিং তদ কুরবঃ কৃত্যং বিদধুঃ কাঁলচোদিতাঃ | 

দাঁরুণৈকায়নে কালে কথং বা প্রতিপেদিরে ॥১৯॥ (ধুগ্মকম্) 
গ্রস্তান্ হি কৌরবান্ মন্যে স্বৃত্যুনা তাত! সংযুগে। 
বিক্রমোহপি রণে তেষাং ন তথা দৃশ্যতেহগ্য বৈ ॥২৩। 
অক্ষতৌ সংযুগে তত্র প্রবিষ্কৌ কৃষ্ণপাগুবৌ। 
ন চ বারয়িতা কশ্চিতয়োরস্তীহ সঞ্জয় ! ॥২১॥ 
ভূতাশ্চ বহবে। যোধাঃ পরীক্ষ্যৈৰ মহারথা; ! 
বেতনেন যথাযোগং প্রিয়বাদেন চাঁপরে ॥২২॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
তাবিতি। সমনুক্ষান্থৌ উপস্থিতৌ, ভীমৌ ভীষণো, তরস্থিনৌ বপবন্তৌ। ইযুগে১০ 

বাণবিষয়ীভূতস্থানে । কুত্যং কাখ্যম। দারুণ একমেব অধনং পরলোকগমন দহ 

তন্মিন্ ॥১৮__১৯॥ 

গ্রন্তানিতি। মৃ্ুন! গ্রন্থান্ অজ্জুনসাত/কিড্যামাক্রান্তধা২। তথ। পুর্বববৃ্ ॥২০॥ 
অক্ষতাবিভি। পাণুবোহজ্নঃ। ইহ কৌরবসৈন্যে ॥২১। 

ভূতা ইতি। ভূত রক্ষিতাঃ। যথাযোগং যথাসম্ভবম্ ॥২২। 
ভাঁরতভাবদীপঃ 

উপপাদিতমুল্ল।সস্থাপিতমিতাযন্্ঃ | অনাহৃতং যরৃচ্ছোপগতম্ ॥৭--১২॥ বাহনানোবে!মি 

তরঙ্গঃ। পরম্পর] বিদ্যাতে যর ক্ষেপণো যন্্াণি॥১৩। রটরুপলৈশ্চ সধিভম্ ॥১০--১০। 

দারুণৈকায়নেতি ভীযণেনান্গতিকে, অকালে অতীতে সময়ে ॥১৯__-২২। লও ভাতে খেলো 
পপ পাপা 

ভীষণমৃত্তি ও বলবান্ অজ্জন ও সাত্যকি সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন 
দেখিয়া এবং জয়দ্রথকে গাণ্তীবধন্থুর বাণপাতস্থানে দেখিতে পাইয়া কাল- 

প্রেরিত কৌরবেরা তখন কি কাধ্য করিলেন এবং দারুণ সংহারের সময়ে 
কিরূপই ব1 ভাবিতে লাগিলেন ? ॥১৮-__-১৯॥ 

বৎস সঞ্জয়! যুদ্ধে মৃত্যু আসিয়৷ কৌরবগণকে গ্রাস করিয়াছিল বলিয়। 
আমি মনে করিতেছি এবং আজ যুদ্ধে তাহাদের সেপ্রকার বিক্রমও 

দেখিতেছি ন! ॥২০। 

সঞ্জয়! কৃষ্ণ ও অজ্ঞুন অক্ষত শরীরে সেই যুদ্ধে প্রবেশ করিল; কিঞ্ত 

কৌরবসৈম্তমধ্যে কোন বাক্তি তাহাদিগকে বারণ করিতে পাঁরিল না !॥২১। 

(১৯) কিং নু বা কুরব:ং কত্যম্.বা। নি। (২০)*তাত! লঙ্গতান্...দৃশ্ঠতে হি 

বৈ--বা নি। 



গর্বধণি অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ। ৮৯১ 

অসৎকারভ্তস্তাত! মম সৈন্যে ন বিদ্যাতে। 

কর্মণ। হনুরূপেণ লভ্যতে ভক্তবেতনঘ্ ॥২৩॥ 

ন চ যোধো ভবে কম্চিন্মম সৈন্যে তু সঞ্জয় !। 

অল্পদানভূতস্তাত ! নহ্থত্রাভৃতকো নর? ॥২৪॥ 

পুজিতো হি বথাশক্তি দানমানাশনৈর্ময়া । 
তথা পুত্রেশ্চ মে তাত! জ্ঞাতিভিশ্চ সবান্ধবৈঃ ॥২৫॥ 
তে চ প্রাপ্যেৰ সংগ্রামে নিজিতাঁঃ সব্যসাচিন1 
শৈনেয়েন পরা স্ষ্টাঃ কিমন্যন্ভাগধেযুতঃ ॥২৬। 

রক্ষ্যতে ঘশ্চ সংগ্রামে যে চ সঞ্জয়! রক্ষিণঃ। 

এক? সাধারণ? পন্থা রক্ষ্যস্ত সহ রক্ষিভিঃ ॥২৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

অসধিতি। অসংকারেণ বণাদগ্রহণাদিন| ভূতো রঞ্ষিতঃ। ভক্তমন্রম 0২৩| 

পেতি। অন্পদানেন যোগাতাপেক্গয়। ন্যনবেতনেন। অহৃতকো বেতনশূন্যঃ ॥২৪। 

পু্গিত ইতি । পুজিতঃ সম্মাশিতঃ। অখনং ভোজনম্ ॥২৫॥ 

ভিড প্রাপ্য আগত্যৈব। শৈনেয়েন সাত্যকিনা, পরামুষ্ট। ধমিভ।: ॥২৬| 

গ)ত ইতি। সাপারনঃ মমানং, পঞ্থ| অবস্থা পরাজধ ইত্যার্থঃ ॥২৭। 

আ.নবা অপর বছুতর মহারথ যোদ্ধাকে পবীঞ্গ। করিয়।ই বথাসম্তব বেতন, 
এবং গ্রিয়বক্যদ্বার। সৈন্যমব্যে রাখিয়। আসিতেছি ॥২১। 

বংস! আামার সৈম্ভমধ্যে অসংকারে কোন ব্যক্তিকেই রাখা হয় নাই) 

আথ চ সকল লোকই অনুরূপ কাঁধ্যদ্বার অন্ন ও বেতন পাইয়া থাকে ॥২৩। 

বংস! সঞ্জয়! আমার সৈম্তমধ্যে কোন যোদ্ধাই অল্প বেতনে কিংব৷ 

বিন| বেতনে রহে নাই ॥২৪॥ 

বংস! আমি, আঁমাঁর পুত্রের ও বন্ধুবর্গের সহিত জ্ঞাতির! শক্তি 

অনুসারে দান, মান ও ভোজনদ্বারা সকল যোদ্ধারই সংকর করিয় 

অ[মিতেছি ॥২৫॥ 

কিন্ত অজ্ন উপস্থিত হইয়াই যুদ্ধে তাহাদিগকে জয় করিয়াছে এবং 
স(ত্যকিও তাহাদিগকে দমন করিয়াছে । ন্ৃতরাং ভাগ্য ভিন্ন ইহাকে আর 

কি বলা যাইতে পারে ॥২৬। 

অতএব সগ্জয়! যুদ্ধে যাহাকে রক্ষা করা হয় এবং ধাহার। রক্ষা করেন, 

মেই রক্ষীদের সহিত সেই রক্ষণীয়ের এক সমান অবস্থাই হইল! ॥২৭॥ 
রর স্পা পপ পাশ তাপে? শি বিশটি 

(২৪)...তথা চাভূতকো নরঃ-_বা নি। (২৫), -দ্বানমানাসনৈর্ময়া'.-বা। নি। 
সপ 



৮৯২ মহাভারতে দ্রোণ - 

অর্জনং সমরে দৃষ্টু| সৈদ্ধবন্তা গ্রতঃ স্থিতন্। 
পুত্রো মম ভূশং মূটঃ কিং কার্য্যং প্রত্যপদ্ভত ॥২৮। 
সাত্যকিঞ্চ রণে দৃষ্ট। প্রবিশন্তমভীতবৎ | 
কিং নু ছুর্য্যোধনঃ কৃত্যং প্রাগুকালমমন্যত ॥২৯॥ 

সর্ববশস্ত্রীতিগে সেনাং প্রবিষ্টৌ রথিসভ্মৌ 
দৃষট কাং বৈ ধৃতিং যুদ্ধে প্রত্যপদ্যান্ত মামকাঃ ॥৩০॥ 
দৃষ্ট। কৃষ্ণস্ত দাশারমঙ্জনার্থে ব্যবস্থিতমূ। 
শিনীনাম্বভখ্চৈব মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥৩১। 
দৃষ্ট সেনা ব্যতিক্রান্তাং সাত্বতেনার্ছুনেন চ। 
পলায়মানাংশ্চ কুরূন্ মন্তে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥৩২।॥ 

ভারতকৌমুদী 
অজ্জ্রনমিতি। দৈম্ববস্ত জয়দ্থম্ত । পুত ছুর্ষ্যোপনঃ। প্রত্যপছ্ঠত হ্যরূপদুৎ ॥২৮| 

সাতাকিমিতি। কৃত্যং কাধ্যম্, প্রাঞ্তকালং তৎকালোচিতৃম্ ॥২৭। 

সর্বেতি। রথিমত্তমৌ অজ্জ্নপাতাকী। কাং কীরুশীম্, পৃতিং দৈর্যম্ ॥৩০। 
দুষ্টেতি। দাশাহং তদ্বংশীয়ম্। শিনীনামৃষভং শিনিবংশশ্রেষ্ঠং সাত্যকিম্ ॥৩১। 
দৃষ্টেতি। সাত্বতেন সাত্যকিন|। পুত্রক। ইত্তান্ঠকম্পাঘাৎ কপ্রতায়ঃ ॥৩২॥ 

র্ণস্থলে অজ্জনকে জয়দ্রথের সম্মুখে থাকিতে দেখিয়া! আম।র আতা 

ূর্থ পুত্র ছুষ্যোধন কোন্ কাঁধ্য কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিল ?॥১৮। 
সাত্যকিকেও নিওয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবেশ করিতে দেখিয়! ছুর্যোধন কৌন 

কাধ্যকে তৎকালোচিত বলিয়! মনে করিয়াছিল ? ॥২৯। 

সমস্ত-শস্ত্রতিক্রমী ও রথিশ্রেষ্ঠ অজ্জন এবং সাত্যকিকে সৈন্তমধো 
প্রবিষ্ট দেখিয়া আমার পক্ষের লোকেরা কিরূপ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া- 

ছিলেন ? ॥৩০॥ 

আমি মনে করি-__দাঁশারহবংশীয় কৃষ্ণকে এবং শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে 

অজ্ঞনের সাহায্যের জন্য থাকিতে দেখিয়া আমার পুত্রের শোক 

করিতেছিল ॥৩১॥ 
আমি ধারণ করি-_অর্জন ও সাত্যকি কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিয়াছে 

এবং কৌরবের! পলায়ন করিতেছেন ইহ! দেখিয়া আমার পুত্রেরা আক্ষেপ 
করিতেছিল ॥৩২॥ 

সত ০ ্প্প্পীীশপীত নল শশী শিপন ৮ শি সপ সপ শিশির পভ শি শাহি ০০ সপ সিসি 

(৬০). রৎসন্তমৌ--পি বর্ধ। 



পর্ববণি অফ্টনবতিতমোহধ্যাঁয়ঃ | ৮৯৩ 

বিদ্রুতান্ রথিনে দৃষ্ট1 নিরুৎসাহান্ দ্বিষজ্জয়ে। 
প্লায়নকৃতোৎসাহান্ মন্যে শোঁচন্তি খুত্রকাঃ ॥৩৩ 

শুন্যান্ কৃতান্ রথোপস্থান্ সাত্বতেনাচ্জুনেন চ। 
হৃতাংশ্চ যোধান্ সংদৃশ্য মন্তে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥৩৪| 

ব্যশ্বনাগরথান্ দৃষ্ট। তত্র বীরান্ সহত্রশঃ। 
ধাঁবমনান্ রণে ব্যগ্রান্ মন্যে শে চন্তি পুত্রকাঃ ॥৩৫। 

বিহীনাংশ্চ রখানশ্বান্ বিরথাংশ্চ কৃতান্ নরান্। 
তত্র সাত্যকিপার্ধাভ্যাং দৃষ্ট1 শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥৩৬। 
মহানাগ।ন্ বিদ্রবতে। দৃষ্টবঙ্ছুনশরাহতান্। 
পতিতান্ পততন্ত।ত ! মন্যে শোচন্তি পুত্রকা? ॥৩৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
বিদ্রতানিতি । বিদ্রতান্ অজ্জ্রনসাত্যক্যোবিক্রমেণাস্থিরীভূতান্ ॥৩৩| 
শন্যাণিতি । রখোপস্থান্ রখোপরিদেশান্ রথিস্থিতিস্থানাীত্যর্থ: ॥৩৪। 
বাশ্বেতি। বিগতা নষ্ট! অশ্বা নাগ! গজ] রথাশ্চ ঘেষাঁং তান্ ॥৩৫। 

বিহীনাশিতি। বিহীনান আরোহিরহিতান্ ।৩৬ 
মহেতি। মহানাগান্ বিশালগজান্, বিএ্রবতঃ পলায়মান।ন্ ॥৩৭| 

আমি সম্ভ।বনা করি-কৌরবরধীরা অস্থির হইয়াছেন, শক্রজয়ে নিরুৎ- 
মাহ হইয়া পড়িয়াছেন এবং পলায়নের ইচ্ছা! করিতেছেন ইহ দেখিয়া আমার 
পুত্রের! সন্তপ্ত হইতেছিল ॥৩৩ 

আমি আশঙ্ক। করি--অজ্ঞুন ও সাত্যকি যোদ্ধাদিগকে বধ করিয়৷ রথ 

শৃন্ত করিয়াছে দেখিয়৷ আমার পুত্রেরা অনুতাপ করিতেছিল ॥৩১॥ 

আমি মনে করি__সহত্ম সহত্র বীর হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন হইয়া আকুল- 
ভাবে রণস্থলে ছুটাছুটি করিতেছেন দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোক 
করিতে ছিল ॥৩৫॥ 

অজ্্ন ও সাত্যকি তখন রথ ও অশ্বগুলিকে আরোহিশুন্য করিয়াছে এবং 

আ.রোহিগণকেও রথাদিবিহীন করিয়াছে দেখিয়৷ পুত্রেরা শোক করিতেছিল 
(বলিয়া মনে হয়) ॥৩৬। 

বৎস! বিশাল হস্তী সকল অজ্জনের বাণে আহত হইয়া পলায়ন 

করিতেছিল, পতিত হইয়াছিল ও পতিত হইতেছিল ইহ৷ দেখিয়। পুত্রেরা 
আক্ষেপ করিতেছিল বলিয়া মনে করি ॥৩৭॥ 

(৩৫) ব্যশ্বনাগরখান্ মন্যে-..বর্ধ। 



৯৮১৯৪ মহাভারতে দ্রোণ--- 

হয়ৌঘান্ নিহতান্ দৃষ্ট। দ্রবমা াংস্ততস্ততঃ | 
রণে সাত্বতপার্থাভ্যাং মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥৩৮॥ 

পভিসংঘান্ রণে দৃষ্ট্াা ধাবমানান্ সমন্ততঃ। 
নিরাশ বিজয়ে সর্বের মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥৩'॥ 
দ্রোণন্ত সমতিক্রান্তাবনীকমপরা জিতৌ | 
ক্ষণেন দৃষ্টা তৌ বীরৌ মন্তে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥৪০। 
সংমুঢোহন্মি ভূশং তাত! শ্রুত্বা কৃষ্ণধনপ্তীয়ে | 

প্রবিষ্টৌ ম।মকং মৈন্যং মাত্বতেন সহাচ্যুতৌ ॥৪১॥ 
তন্মিন্ প্রবিন্টে পৃতনাং শিনীনাং প্রবরে রথে। 
ভোজানীকং ব্যতিক্রান্তে কথমাঁন্ হি কৌরবাঃ ॥৪২। 

ভারতকৌমুদী 
হয়েতি। হয়ৌঘ।ন্ অশসমুহান্, দর বমাণ।ন্ পাব: ॥৩৮। 

পভীতি। প্ভিসঘান্ পদ|তিগণান্ ॥৩৯। 

দ্রেংণশ্সেতি। অনীকং সৈন্তম। তৌ অজ্জুনসাত্যকী ॥3০। 

সমিতি । সংম্টঃ কর্তবাজ্ঞানহীন: | সাত্বতেন সাত্যকিনা, অচাতৌ বীরধস্মাদন্র্টৌ ॥3১। 

আদি ধারণা করি-__অর্জন ও সাত্যকির বাণে আহত হইয়া অশ্বগণ 
নানাদিকে ছুটাছুটি করিভেছে দেখিয়া আমার পুত্রের অন্ততাপ 

করিতেছিল ॥৩৮। 

পদাতিগণ সমরা্গনের সকল দিকে দৌড়াইতেছে দেখিয়! পুত্রের সকলে 

জয়ে নির।শ হইয়া শে।ক করিতেছিল বিয়া আমি ধারণা করি ॥৩৯| 

সেই বীরের। ছুই জন অপরাজিত থাকিয়া ক্ষণকালমধ্যে দ্রোণের সৈন্য 

অভিভ্রম করিয়াছে দেখিয়া বোধ হয় আমার পুত্রের ছুঃখ প্রকাশ 

করিতেছিল ॥৪০॥ 

বৎস সগ্তয়! বীরধন্ম হইতে অন্রষ্ট কৃষ্ণ ও অর্জন সাত্যকির সহিত 

আমার সৈম্তমধ্যে আসিয়। প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া আমি অত্যন্ত আকুল 

হইয়া পড়িয়াছি ॥৪১॥ 

রথারোহী শিনিবংশপ্রধান সাত্যকি কৌরবসৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিলে 

এবং মে ভোজসৈম্ত অতিক্রম করিয়া আমিলে, কৌরবগণের মনোবৃত্তি 

কিরূপ হইয়াছিল ? ॥৪২। 

1৩৮ - রে মাধবপার্থাভ্যাম্..বা নি। (৩৯)..ধাবমানাংস্চ সর্বত:-..বা নি। (৪২) 
কিমকুর্বত কৌরবাঃ--বা নি। 



পর্ব্বণি অষনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৯৫ 

তথা দ্রোণেন সমরে নিগৃহীতেষু পাঙুু। 
কথং যুদ্ধমভূৎ সূত ! তম্মমাচক্ম স্ভীয় ! ॥৪৩| 

দ্রোণে। হি বলবান্ শুরঃ কৃতাস্ত্রো দৃঢবিক্রমঃ | 
পাঞ্চালাস্তং মহেঘা সং প্রত্যযুধ্যন কথং রণে ॥98| 

বদ্ধবৈরাস্ততো৷ দ্রোণে ধন্মরাজজয়ৈ ষিণ% | 
ভাঁরদ্বাজস্তথ! তেষু বদ্ধবৈরে। মহাবলঃ ॥৪৫॥ 

অঙ্ভুনশ্চাঁপি যচ্চক্তে সিন্ধুরাজবধং প্রতি । 
তন্মে সর্বং সমাচক্ষ কুশলো হযমি মন্তীয় ! ॥১৬।॥ 

সঞ্জয় উবাচ। 

আস্মাপরাধাৎ সন্ভুতং ব্যঘনং ভরতর্ধভ ! 
প্রাপ্য প্রাকৃতবদ্ধীর ! ন ত্বং শোচিতুমহঘি ॥83| 

ভারতকৌমুদী 
তন্মিমিতি । শিনীনাং গ্রবরে সাত্যকৌ, রথে রথিনি | কথ? কীদখমনোবৃভ্তরঃ 09২| 
তথেতি। নিগৃহীতেষু নিঙ্গিতেষু, পাুষু পাগুবনৈজোমু ॥6৩| 
দ্রোণ ইতি। কৃতান্ঃ শিক্ষিতসর্বান্ | মৃহেষাসং মৃহাধানুদ্ম্ 1৭৩ 
বদ্ধেতি। বদ্ধবৈরা: পূর্বং বিজয়াং। তঙচ্চাদিপরবণুক্তম্ 19৫ 

অঞ্ন ইতি। সিন্ধুরাজবধং প্রতি জয়দ্রথবধবিষয়ে। কুশল উক্তিনিপুণঃ 0৪৬| 

_. এবং সারথিবংশীয় সপ্তয়! দ্রোণ যুদ্ধে সেইভাবে পাগুবসৈন্য জয় করিলে, 
কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা! আমার নিকট বল ॥৪৩ 

প্রোণ-বলবান্, বীর, সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং দৃঢ়বিক্রমশ।লী। 

সুতরাং রণস্থলে পাঞ্চালেরা সেই মহাধন্ুদ্ধরের সহিত কিরূপ যুদ্ধ 
করিয়াছিল ?088॥ 

ধর্মরাজের জয়াভিলাধী পাঞ্চালের! দ্রেণের প্রতি বদ্ধবৈর। আবার 

মহাবল দ্রোণও তাহাদের প্রতি বদ্ধবৈর ॥8৫॥ 
সপ্তয়! আর অজ্ঞুন জয়দ্রথের বধবিষয়ে যাহা করিয়াছে, মে সমস্ত 

বৃত্বাস্ত তুমি আমার নিকট বল। তুমি বলিতে বড়ই নিপুণ? ॥৪৬| 

সঞ্জয় বলিলেন-__“ভরতম্রেষ্ঠ বীর! আপনার নিজের অপরাধেই যাহা 
জন্মিয়াছে, সেই বিপদে পতিত হইয়া আপনি নীচ লোকের ন্যায় শোক 

করিতে পাবেন না ॥৪৭ 

(৪৩)...কথং যুদ্ধমতৃতত্র...বা নি। (৪৪) দ্রোণে! হি বলবান্ শরে্টঃ কতাস্ছে। যুদদদম্মনঃ 

'*বা নি) (৪৫) ধনপ্রঘুজয়ৈধিণঃ' 'নি। 



৮৯৬ মহাভারতে জর 

পুর1 বছুচ্যসে প্রাজ্জৈ; স্থহৃন্তিবিছুরাদিভিঃ | 

ম| হাসী; পাগুবান্ রাজনিতি তন্ন ত্য শ্রুতম্ ॥৪৮| 
সুহৃদ[ং হিতকাম।নাং বাক্যং হে! ন শুণোতি হ। 

স মহদ্যসনং প্রাপ্য শোচতে বৈ থা ভবান্ ॥৪৯॥ 

বাঁচিতোহসি পুরা রাজন্! দাঁশাহেণ শমং গ্রতি | 

নচ তং লব্ধবান্ কামং ত্র; কষে মহাবশা ॥৫০॥ 

তব নিগুপতাং জ্ঞাত্বা পক্ষপাতং স্থৃতেষু চ। 

দ্বৈবীভাবং তথা ধন্মে পাগুবেধু চ মৎসরম্ ॥৫১॥ 

তব জিঙ্গমভিপ্র।যুং বিদিত্বা! পাগুবান্ প্রতি | 

বাসুদেবস্ততে। যুদ্ধমিদং ঘে(রমযোজয়ৎ ॥৫২॥ (যুখাকম্) 

ভারতকৌমুদী 
আম্মেতি। ব্যসন বিপরম | 'প্রারুতবৎ নীচজনবৎ ॥5৭| 

পুরেতি। এ হাসীঃ সন্ধিত্যাগেন ন ত্যজ ॥9৮| 

শ্বহদামিতি। ব্যসশ' বিপদম্, ঠবাসুন বিপদি ভাখে দোষে বানদকোপঙ্গেশ 

ইত্যমরঃ ॥৪৯। 
যাচিত ইতি । দাখাহেন রুফেন, শমং সগ্ধিশিবন্ধনাৎ শাশ্বিম্ 1৫০। 

তবেতি। নিগুশতাং ঘাষপরারশতাশন্ততাম্ | মহসব* দ্বেযম। জিক্সা কুউলমূ 1৫১ ৫২) 

পুবেব বুদ্ধিমান বিছ্ুরপ্রভৃতি শ্রহ্ধদগণ আপনাকে বলিয়াছিলেন হে, 

'রাজ।! আপনি পাগুবগণকে ত্যাগ করিবধেন না আপনি তাহা শোনেন 

নাই ॥4৮| 

মহারাজ! ঘেলোক হিতৈষী বন্ধুগণের বাকা শোনে না, এস লোক 

আপন।রই হ্যায় মহাবিপদে পতিত হইয়া শোক করিয়া থাকে ॥4৯॥ 

রাজী! কৃষ্ণ পুব্বে আপনার নিকট সন্ধির প্রার্থনা করিয়।ছিলেন 
কিন্তু সে মহাষশ] কৃষ্ণ আপনার নিকট হইতে সে অভীষ্ট লাভ করেন 

নাই ॥৫০| 

তাহার পর শাপনার অন্যায় খ্যবহাগ, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, দন্মের 

প্রতি দ্বৈধীভাব, পাগুবগণের প্রতি বিদ্বেষ এবং তাহাদের প্রতি আপনার 

কুটিল মনোবৃত্তি জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ এই তয়স্কর যুদ্ধ খটাইয়ছেন ॥৫১-৫২। 
(9৮ . | হাফীঃ -বা নি (৫২) পূর্বান্ধাংৎ পরম্ “সান্ঠপ্রণাপাং্চ বঙ্কন্ 

মন্জ বপ! সন্তম!। সরব্লোকশ্ত তত্বজ্ঞঃ সবলোকেশবরঃ গ্রভুঃ॥ বাস্থদেবস্ততে। যুদ্ধং 

কুবণামকবোন্মহং ॥ ব| নি। 



মহাভারতম্ম্ 
-ভর্শিলে সভা 

মহ্ধি-জ্রীকষ্দৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্ 

রর 

দ্রোণপর্ধ 
৩৪৮৩ 

অষ্টমখগুম্ 

দর্শনীচাধ্য 

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ- 
সমাখ্যয়! টাকয়! 

সহাসহোপাধ্যাম্ভাক্সতাচোর্খ্য- 

স্্ীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া 
ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়। টীকয়া তৎকৃত- 

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ 

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকশূরিবত্মস্থৃসিস্ধাস্তবিস্ভালয়া 

সিদ্ধাস্তবাগীশেনৈব প্রকাশিত 

১৩৪৪ বঙ্গাৰে 

গ্রাতকগঙ্গে যুল্যাং ২ পাধারণপক্ষে মুল্য, ১ 
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তবৈব|বিনয়ীদ্রাজন্! প্রাপ্স্তে স্বজনক্ষয়ঃ | 

নৈনং দুর্য্যোধনে দোঁষং কর্তমর্থসি মানদ ! ॥৫৩| 
নহি তে স্থকৃতং কিঞিদাদো মধ্যে চ ভারত ! | 

ৃ্যতে পৃষ্ঠতশ্চৈব ত্্মূলো হি পরাজয়ঃ ॥৫৪। 
আর্ভপ্রলাপানিহ যানিদানীং কুরুষে নৃপ !। 
নৈতদ্বৃদ্ধস্ত তে সাঁধু গতাসোরিব মগ্ডনম্ ॥৫৫॥ 

তম্মাদগ্য স্থিরে। ভূত্বা জাত্ব। লোকস্য নির্ণযমূ। 

শৃণু যুদ্ধং যথা রৃ্ভং ঘোরং দেবান্থরোপমম্ ॥৫৬| 
প্রবিষ্টে তব সৈন্যন্ত শৈনেষে সত্যবিক্রমে | 
ভীমসেনমুখাঃ পার্থাঃ প্রতীয়ুর্বাহিনীং তব ॥৫৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তবেতি | নবিনরাদশিষ্টাচবণত লেন লাগুবানাং নির্বাসনাদিকারণাদিতভ্যর্থঃ ॥৫৩| 

নহীভি। অ্রত, ধন্ম:। আদৌ বারধাবতে প্রস্থাপনাদো, মধ্যে দাতিক্রীড়ানগ্থরং 

নর্বাসনাদে, পুগ ত; পণ্চাৎ সন্ধাকব্নাদৌ। অমেব মুলে মস্ত সং 0৫5। 
আরেতি। গতাসো শির তপ্রথণস্ দেহস্ট, ম গুনং ভূষশমিব )৫৫॥ 

তি। শিপ শ্বদোযাদেব ম্ববিপংপাত ইতি পিয়ম্ম্। বৃত্ত: জ|ভম্ ॥৫৬| 

ইতি । শৈনেযে সাতাকৌ। পার্থাঃ পাগুবাহ ঈযুজগ 204৭1 

অতএব মানদাতা রাজা! আপনারই অশিষ্ট ব্যবহারে আপনার এই 

: জজনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে । সুতরাং আপনি ছুষ্যেধনের উপারে এ দোঁষ 

দিতে পারেন না ॥৫৩। 

ভরতনন্দন! প্রথমে, মধ ও শেষে আপনার কোন ধন্মই দেখিতে 

পাওয়। যায় ন!। সুতরাং আপনিই এই পরাজয়ের মূল ॥৫৪1 

অতএব রাজা! আপনি এখন এই যে আর্তপ্রলাপ করিতেছেন, ইহা-_ 

মতবাক্তিকে অলঙ্কৃত করার ন্যায় আপনার শোৌভ। পায় না। কেন না, 

আপনি বৃদ্ধ ॥৫৫॥ 

অতএব মহারাজ! মানুষের নিজের দোষেই নিজের বিপদ উপস্থিত হয় 

ইহ। জানিয়। এখন স্থির হইয়া-_দেবাম্থুরযুদ্ধের তুল্য যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, 
ডি শ্রবণ করুন ॥৫৬॥ 

শি ০ শপ চে শািশ সি শিস মস ৮ পপ শঙি 

ব|নি নাস্তি। 

১১৩ 
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আগচ্ছতস্তান্ সহস! তুদ্ধরূপান্ সহানুগান্। 

দধারৈকো। রণে পাঁগুন্ কৃতবন্্মা মহারথঃ ॥৫৮| 
যথোদ্রৃতং বারয়তে বেলা বৈ সলিলার্ণবমূ। 
পাুসৈন্তং তথা সংখ্যে হাদ্দিক্যঃ সমবারয়ৎ ॥৫৯। 
তত্রাস্ভুতমপশ্যাম হাঁদ্দিক্যস্ত পরাক্রমমূ। 
যদেনং মহ] পার্থ নাতিচক্রমুরাহবে ॥৬০।॥ 

ততো! ভীমস্ত্রিভিবিদ্ধ। কৃতবন্নীণমাশুগৈঃ | 
শঙ্বং দখ্ো মহাবানৃহূর্ষযন্ সর্বপাগুবান্ ॥৬১। 
সহদেবস্ত বিংশত্য। ধর্মরাঁজস্তু পঞ্চভিঃ | 

শতেন নকুলশ্চাঁপি হাদ্দিক্যং সমবিধ্যত ॥৬২। 

ভারতকৌমুদী 
আগচ্ছত ইতি। সহান্ুগান্ অন্চরসহিতান্। পাগু ন্ পাগুবান্॥৫৮| 

যথেতি। উদ্বৃত্ত পূরাগমাছুদ্ধেলিতম্, বেল! তীরম্। হাদ্দিকাঃ কৃতবন্| ॥৫৯| 

তত্বেতি। নাতিচক্রমুঃ অতিক্রমিতৃং ন শেকু:, আহবে যুদ্ধে ॥১০ 
তত ইতি। বিদ্ধা তাড়মিত্বা, আশ্ুগৈর্বাণৈঃ ॥৬১॥ 
সহেতি। সর্বত্র আশুগৈরিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৬২। 

সপ. পপ৬৯ শীট 

শি 

শী ০ পেশ পপাপ্পপশাশপাা শশী শশী এ 

রাজ! যথার্থবিক্রমশালী সাত্যকি আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে, 

ভীমসেন প্রভৃতি পাগুবের। আপনার সৈন্যের দিকে আমিতে লাগিলেন ॥৫৭॥ 
তাহার! ক্রুদ্ধ হইয়া অনুচরবর্গের সহিত বেগে আসিতে লাগিলে, মহারথ 

এক কৃতবর্্মাই যুদ্ধে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥৫৮। 
তীর যেমন উদ্বেলিত সমুদ্রকে বারণ করে, সেইরূপ কৃতবর্ধা যুদ্ধে 

পাগুবসৈম্যকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥ 
তখন আমরা কৃতবন্মীর অদ্ভুত পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম। যে হেতু 

পাগবের! সহস৷ যুদ্ধে কৃতবন্মীকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না ॥৬০॥ 

ক্রমে মহাবাহু ভীমসেন তিনট! বাণদ্বারা কৃতবন্মীকে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত 

পাগ্ডবপক্ষের হয উৎপাদন করতঃ শঙ্ঘধবনি করিলেন ॥৬১। 

আর সহদেব কুড়িটা, যুধিষ্টির পাঁচটা এবং নকুল একশতটা বাণদ্বার! 
কৃতবন্মীকে তাড়ন করিলেন ॥৬২॥ 

৮৯ পাশা িশিাশিশীশীীশিশিশিশিশ | পিস্পশীশি স্পা পাশা স্পা 

(৬০)..'যদেনং সহিতাঃ পার্থাঃ.""বা নি। (৬২). ধর্মরাজশ্চ.."বা নি। 

০ পেশি শিপ শপ কপিল 
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দ্রৌপদেয়াস্ত্রিসপ্তত্য। সপ্তভিশ্চ ঘটোৎকচঃ। 
ধৃষ্টছ্যুনস্ত্রিভিশ্চাপি কৃতবন্মীণমার্দয়ৎ। 
বিরাটে দ্রপদশ্চৈব ত্রিভিস্ত্রিভিরবিধ্যত ॥৬৩| 
শিখণ্ডী চাপি হান্দিক্যং বিদ্ধা পঞ্চভিরাশুগৈঃ | 
পুনবিব্যাধ বিংশত্য। সায়কা নাং হসম্নিব ॥৬৪। 
কৃতবন্ম। ততো রাজন্! সর্ববতস্তান্ মহারথান্। 

একৈকং পঞ্চভিবিদ্ধা ভীমং বিব্যাঁধ সপ্তভিঃ। 

ধনুধ্ব'জঞ্চাস্ত তদ। রথাদৃভূমাবপাঁতয়ৎ ॥৬৫॥ 
অথৈনং ছিন্নধন্বানং ত্বরমাণে! মহারথঃ। 

আজঘানোরসি ক্রদ্ধঃ সপ্তত্যা নিশিতৈ? শরৈঃ ॥৬৬| 
স গাঢুবিদ্ধো বলবান্ হাদ্দিক্যস্ত শরে।ভমৈঃ| 
চচাঁল রথমধ্যস্থঃ ক্ষিতিকম্পে যথা চলঃ ॥৬৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
দ্রোপেতি। দ্রৌপদের। ঘৌপদ্যাঃ পুতাও ত্রিসপ্তত্য। বাণৈ: | মট্পাদোহযং শ্লোক 1৬৩। 

শিখন্ডীতি। হাদিক্যং কৃতবন্দাণম্। আশুগৈঃ শরৈঃ 0৬৪। 

কৃতেতি। পঞ্চভিবাণৈঃ। অপাতথৎ ছিব্েতি শেষঃ। অগুমপি ষট্পাদঃ শ্োকঃ ॥৬৫॥ 

অথেতি। এনং ভীমম্॥ মহারথঃ কৃতবর্ম। | উরসি বঙ্গমি ॥৬৬। 
সইতি। চচাল চকম্পে। অচলঃ পর্বতঃ ॥৬৭। 

ঘটোৎকচ স।তটা, ধৃষ্টছ্যয় তিনটা ও দ্রৌপদীর পুত্রের ত্রিসপ্ততিসংখ্যক 
ব।ণদ্বার। কৃতবন্মাকে গীড়ন করিলেন এবং বিরাট ও দ্রপদ তিন তিনটা 

শরদারা তাহাকে তাড়ন করিলেন ॥৬৩॥ 

শিখণ্ডীও পাঁচটা বাণদ্বারা। কৃতবশ্মীকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাসিতে 

হাসিতেই যেন কুড়িট| বাণদ্বার। তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৬৪॥ 

রাজ! ! তাহার পর কৃতবন্মা সকল দিকে সেই মহারথগণের এক এক 

জনকে পাঁচ পঁ1চটা বাণে বিদ্ধ করিয়া সাতটাদ্বার! ভীমকে বিদ্ধ করিলেন এবং 

ভীমের ধনু ও ধ্ৰ্র ছেদন করিয়া রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥৬৫॥ 
তদনন্তর মহারথ কৃতবন্মা ক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া সত্তরটা স্থধার বাণছর! 

ছিন্নধন্ব। ভীমসেনের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৬৬| 

বলবান্ ভীমসেন কৃতবন্মার উত্তম শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথের মধ্যে 

থাকিয়াই ভূমিকম্পে যেমন পর্বত কাপে সেইরূপ কীপিতে লাগিলেন ॥৬৭॥ 
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ভীমমেনং তথা দৃষ্ট।া ধর্মরাজপুরোগমাঃ। 
বিস্জন্তঃ শরান্ ঘোরান্ কৃতবন্্দাণমার্দয়ন্ ॥৬৮| 

তং তথা কোষ্ঠকীকৃত্য রথবংশেন মারিষ !। 

বিব্যধুঃ সায়কৈষ্ঘ | রক্ষার্থং মারুতে্্ধে ॥৬৯| 
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ভীমসেনো। মহাবলঃ | 

শক্তিং জগ্রাহ সমরে হেমদগ্ডাময়শ্ময়ীম্। 

চিক্ষেপ চ রথান্ড ৭ কৃতবন্বীরথং প্রতি ॥৭০॥ 

সা ভীমভুজনিম্মু। নিশ্মক্তোরগসন্নিভা | 
কৃতবন্মীণমভিতঃ প্রজজ্বাল স্থুদারুণ। ॥৭১।॥ 

তামাপতভ্তীং সহসা যুগান্তাগ্রিসমগ্রভাম্। 

দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং হাদ্দিক্যো নিচকর্ত দ্বিধা তদ। ॥৭২॥ 

ভারতকৌমুদী 

ভীমেতি। তথ। কম্পিতম্, ধন্মরাজপুরোগমা ঘুিষ্টিরপ্র তয়: ॥৬৮। 

ভমিতি। কোষ্ঠকীকৃত্য মধ্যবর্তরৃত্য, রথানাং বংশেন সমূহেন ॥৬ন॥ 

প্রতীতি। শক্তিমন্ত্বিশেষম্। অনন্ময়ীং লৌহময়ীম। ফট্পাদোহ়ং ক্লক: ॥৭০| 

সেতি। নিন্মুক্তঃ সগ্তযক্তত্বক্ য উরগঃ সর্পন্তৎসন্িভ। । অভিতঃ প্রতি ॥৭১। 

তামিতি। নিচকর্ত চিচ্ছেদ। লৌহে হন সচ্যে। লৌহচ্ছেদাসভবাদন্র ছেদে| বারথমূ্ ॥৭২ 

ভীমসেনকে সেইরূপ দেখিয়া যুধিষ্টিরপ্রভৃতি বীরেরা ভয়ঙ্কর বাণ বধণ 

করিতে থাকিয়! কৃতবর্মাকে গীড়ন করিতে থাকিলেন ॥৬৮। 

মাননীয় রাজ। ! তাহারা ভীমসেনকে রক্ষ। করিবার জন্ত হষ্টভাবে রথ- 

সমূহদ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া! বাণদ্বার৷ সেইভাবে কৃতবন্মাকে তাঁড়ন-করিতে 

লাগিলেন ॥৬৯॥ 

তৎপরে মহাবল ভীমসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া একটা স্বর্ণদণ্ডা লৌহময়ী 

শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং তাহা সত্বর আপন -রথ হইতে কৃতবন্ধমার রথের 

দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৭০॥ 

তীমের বাহুনিক্ষিপ্ত! নিষ্মক্রসর্পতুল্য। সেই দারুণ শক্তিট! কৃতবর্ম্মার প্রতি 

যাইবার সময়ে জলিতে লাগিল ॥৭১॥ 

প্রলয়ক।লের অগ্নির স্তাঁয় মেই শক্তিট। বেগে আসিতে লাগিলে, কৃতবন্মা 

দুইটা! বাণদ্বারা তখনই ছুইভাগে তাহা ছেদন করিলেন ॥৭২॥ 
প্লাক পর পাপা পতি এ পা ১ টে 

২)" .নিজজথান দ্বিধা দাবা নি। 
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সা চ্ছিন্ন পতিতা ভূমৌ শক্তিঃ কনকভূষণ!। 
গ্যোতয়ন্তী দিশো রাজন! মহোন্কেব নভশ্চযতা ॥৯৩| 

শক্তিং বিনিহতীং দৃষ্ট॥। ভীমশ্চুক্রোধ বৈ ভূশম্। 
ততোহন্যদ্ধনুরাদায় বেগবচ্চ মহান্বনম্। 

তীমসেনো রণে জ্রুদ্ধো হাদ্দিক্যং সমবাঁকিরৎ ॥৭৪1 
অথৈনং পঞ্চভিবাঁণৈরাজঘান স্তনান্তরে । 
ভীমো ভীমবলো! রাঁজন্! তব ছুর্মন্ত্রিতেন হ ॥৭৫॥ 
ভোজস্ত ক্ষতসর্ববাঙ্গে ভীমসেনেন মারিষ !। 

রক্তাশোক ইবোৎফুল্লো ব্যরা'জত রণাজিরে ॥৭৬॥ 

ততঃ তুদ্ধন্ত্িভিবাৈভীঁমসেনং হসন্লিব। 
অভিহত্য দৃঢং ঘুদ্ধে তান্ সর্ববান্ গ্রত্যবিধ্যত ॥৭৭1 

ক্রিভিন্ত্িভিমমহেঘাসো যতমানান্ মহারথান্। 
তেইপি তং প্রত্যবিধ্যন্ত সগুভিঃ সপ্তভিঃ শরৈঃ ॥৭৮॥ (বুকস) 

ভারতাকৌমুদী 
সেতি। গ্যোতযন্তী প্রকাণয়ন্তী। নভশ্চাতা গগনাৎ পতিতা ॥৭৩। 
শক্তিমিতি। সমবাকিরৎ বাণৈরাবুণোহ। | ষটপাদোহয়ং শ্লোক: 0৭9॥ 

অথেতি। তব দুর্মস্ত্রিতেন যুদ্ধঘটনাদেতন্মলমপি তব দুর্মন্ত্রিতমেবেতি ভাবঃ ॥৭৫| 

ভোজ ইতি। ভোজন্ুদ্রংশীয়ঃ কৃতবন্মা। উৎফুল্ল! খিকসিতপুষ্পং ॥৭৬| 

তত ইতি । ভ্তুদ্ধো ভোজ:। যতমানান্ জয়ায়েতি শেমঃ 1৭৭--৭৮4 

রাজা! ব্র্ণভৃষণ! সেই শক্তিটা ছিন্ন হইয়া আকাশছ্যুত বিশাল উদ্ধার 
ম্যায় সমস্ত দিক্ আলোকিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৭৩। 

ভীমসেন সেই শক্তিটাকে প্রতিহত দেখিয়া অত্যন্তন্রুদ্ধ হইলেন। তৎপরে 
অত্যন্তক্রুদ্ধ ভীমসেন বেগবান ও মহাঁশবকারী অন্য একখানা ধনু লইয়া 

বাণদ্বার কৃতবন্মীকে আবৃত করিলেন ॥৭৪॥ 

রাজ ! আপনার কুমন্ত্রণ(র ফলেই তৎপরে ভীষণশক্তিশালী ভীমসেন 
পচট। বাণদ্বার! কৃতবন্মীর বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৭৫॥ 

মাননীয় রাজা! তখন কৃতবন্ম! ভীমসেনের আঘাতে সমস্ত অঙ্গ ক্ষত 

হওয়ায় সমরাঙ্গনে পুষ্পসমদ্ষিত রক্তাশোকবৃক্ষের স্যায় শোভ! পাইতে 

ল।গিলেন ॥৭৬॥ 

তদনন্তর মহাধনুদ্ধর কৃতবর্মমা ক্রুদ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন তিনটা 
(৭৪)...বেগবৎ সমহাম্বন্মূ...সমবারম়ং--বা নি। (৭৬)... বান্রাজত রণাজিকে_বা নি | 



১৯০২ মহাভারতে প্রোণ--- 

শিখগ্ডিনস্ততঃ ্ুদ্ধঃ ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ। 
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে প্রহসন্নিব সাত্বতঃ ॥৭৯॥ 

শিখণ্ডী তু ততঃ ক্ুদ্ধশ্ছিন্নে ধনুষি সত্বরঃ | 
অসিং জগ্রাহ সমরে শতচন্দ্রঞ্চ ভাম্বরমূ ॥৮০| 

জামযিত্বা মহচ্চণ্ম চামীকরবিভূষিতমৃ। 
তমপিং প্রেষয়ামান কৃতবন্মরথং প্রতি ॥৮১॥ 

স তস্য মশরং চাপং ছিত্বা সংখ্যে মহাঁনসিহ | 

অভ্যগাদ্ধরণীং রাজন! চ্যুতং জ্যোতিরিবান্বরাঁৎ ॥৮২। 

এতম্মিন্নেব কালে তু ত্বরমাণে! মহারথঃ। 

বিব্যাধ সায়কৈর্গাঢ়ং কৃতবন্মীণমাহবে ॥৮৩| 

ভারতকৌমুদী 

শিখগ্ডিন ইতি। ক্ষুরপ্রেণ তদাখোন বাণেন। সাত্বতস্তদ্ংশীয়ঃ কৃতবন্ধ। ॥৭৯| 

শিখত্ীতি। শতং চন্্রান্দ্রাকাররজতচিহ্থানি যত্র তত্তাদূশং চর্ম ॥৮০| 
ভ্রামগ্নিকখেতি । চামীকরবিভূযিতং স্বর্ণালগ্কতম্ ॥৮১॥ 

সইতি। চ্যুতং পতিতম্, জ্যোতির্নক্ষআদি তেজ:, অপরাদাকাশাখ ৪৮২ 

এতন্মিন্রিতি। মহারথঃ শিখণ্ডী। আহবে যুদ্ধে ।৮৩| 

ৰাণদ্বারা ভীমসেনকে দৃটভাবে আঘাত করিয়া তিন তিনটা বাণদ্বারা জয়ে 
যত্বশীল সেই সকল মহারথের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। তখন তাহাদের 

প্রত্যেকেও সাত সাতট। বাণদ্বারা কৃতবন্মাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥৭৭-_৭৮॥ 
তৎপরে ক্রুদ্ধ মহারথ কৃতবর্ম্মা হাসিতে হাসিতেই যেন একটা ক্ষুরপ্রদ্ধারা 

শিখণ্ডীর ধনু ছেদন করিলেন ॥৭৯॥ 

ধনু ছিন্ন হইলে, শিখস্ডী জরুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া তরবারি এবং শতচন্তরযুক্ত 
ও উজ্জল চন্ম গ্রহণ করিলেন ॥৮০॥ 

তৎপরে শিখন্তী ত্বর্ণভূষিত সেই বিশাল চণ্ম ঘৃণিত করিয়া কৃতবম্মণর 
রথের দিকে সেই তরবারি নিক্ষেপ করিলেন ॥৮১। 

রাজা! সেই বিশাল তরবারি যাইয়া কৃতবন্মণার বাণযুক্ত ধনু ছেদন 
করিয়া আকাশচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥৮২॥ 

এই অবসরে মহারথ শিখণ্ডী ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধে বুতর বাণদ্ার! 
কৃতবন্মণকে গাঢভ।বে বিদ্ধ করিলেন ॥৮৩। 

_৮২)-ছিত রাঙ্গন্! মহানপি:-..বা নি। (৮৩): তবরাণৎ মহারথাঃ। বিব্যধু.. 
ঝানি। 

শট 
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অথাশ্যদ্বনুরাদায় ত্যক্ত। তচ্চ মহদ্বনুঃ। 

বিশীর্ণং ভরতশ্রেষ্ঠ ! হা্দিক্যঃ পরবীরহ! ॥৮৪॥ 
বিব্যাধ পাগুবান্ যুদ্ধে ত্রিভিস্ত্রিভিরজিন্ম গৈঃ। 
শিখপণ্ডিনঞ্চ বিব্যাঁধ ভ্রিভিঃ পঞ্চভিরেব চ ॥৮৫॥ (বুগ্মকম্) 
ধনুরন্যৎ সমাদাঁয় শিখন্ডী তু মহাধশাঃ। 

অবারয়ৎ কৃম্মনখৈরাগৈষ্ঘ দিকা ত্বজম্ ॥৮৬। 
ততঃ ভ্ুদ্ধো' রণে রাজন! হৃদিকম্যাত্বসম্ভবঃ | 
অভিছুদ্রাব বেগেন যাঁজ্ঞসেনিং মহারথম্ ॥৮৭॥ 

ভীঘ্মস্ত সমরে রাজন! স্বৃত্যোহ্েতুং মহাত্বনঃ | 
বিদর্শয়ন্ বলং শূরঃ শার্দূল ইব কুঞ্জরম্ ॥৮৮॥ (বুগ্মকম্) 

তৌ৷ দিশাং গজসঙ্কাশো। জবলিতাবিব পাবকৌ । 
সমাপেততুরন্যো ন্যং শরসংঘৈররিন্দমৌ ॥৮৯॥ 
বিধুন্বানৌ ধনুঃশেষ্ঠে সন্দধানো চ সাঁয়কান্। 
বিস্থজন্তৌ চ শতশো! গভস্তীনিব ভাস্কর ॥৯০॥ (বুগকম্) 

_ ভারতকৌমুদী 
অথেতি। বিশীর্ণং ছিন্নতয়া ক্ষীণম। অিক্গগৈর্বাণৈঃ 1৮৪-_৮৫। 

ধঙ্গুরিতি। কৃম্মনখৈঃ কৃম্মনখা কারমুখে১, আশ্তগৈর্বাণৈ: 1৮৬ 
তত ইতি। অভিছুদ্রাব অভিদধাব, যাজ্ঞসেনিং খিখগ্ডিনমূ। হেতুম্ অগ্রবন্ঠিত্বমাত্রেণ, 

ন তু হস্তারম্ অজ্জুনঠ্তৈব হস্ত ত্বাদিত্যাখয়ঃ | বলং শক্তিম্॥৮৭--৮৮॥ 
তাবিতি। দিশাং গজসপ্কাশৌ দিগৃদন্থিতুল্যৌ। পাবকৌ অশ্রিস্তপৌ। বিধুষ্বানৌ 

আকর্ষণেন চালয়স্তৌ। গভস্তীন্ কিরণান্৮৯--৯০ 

_ ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর বিপক্ষবীরহস্তা কৃতবন্ম সেই ছিন্ন বিশাল ধন্থু 
ত্যাগ করিয়া অন্ত ধন্থু লইয়া! তিন তিনটা বাণদ্বারা পাঁগুবগণের প্রত্যেককে 

বিদ্ধ করিলেন, আবার প্রথমে তিনটা ও পরে পাঁচট। বাণদ্বারা শিখণ্তীকেও 

ভাঁড়ন করিলেন ॥৮৪--৮৫॥ 

এই সময়ে মহাঁযশ! শিখণ্ডীও অন্ত ধনু গ্রহণ করিয়া কুম্মনখসদৃশ বহুতর 

বাঁণদ্বার৷ কৃতবম্মণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৮৬॥ 
রাজা! তাহার পর ব্যান যেমন হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ বীর 

কৃতবন্ম ত্রদ্ধ হইয়া নিজের শক্তি দেখাইতে থাকিয়া মহারথ ও যুদ্ধে মহাত্মা 
ভীমের মৃত্যুর কারণ শিখণ্ডীর প্রতি বেগে ধাবিত হইলেন ॥৮৭--৮৮। 

(৮৯) তো দিশাগজসক্কাশৌ...নি। ১ 
০০০ 



৯০৪ মহাভারতে দ্রোণ--- 

তাপয়ন্ত৷ শরৈস্তীক্ষেরন্যোন্যং তৌ মহা'রথো । 
যুগান্তপ্রতিমৌ বীরৌ রেজভুর্ভাম্করাবিব ॥৯১। 
কৃতবর্মা তু সমরে যাজ্ঞসেনিং মহারথমৃ। 

বিদ্ধেঘুভিস্ত্রিপপ্তত্য! পুনবিব্যাধ সগ্তভিঃ ॥৯২। 

স গাঢবিদ্ধে। ব্যথিতে। রথোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিস্জ্য সশরং চাপ মুচ্ছযাভিপরিপ্রুতঃ ॥৯৩। 
তং বিষণ্রং রণে দৃষ্ট।। তাবকাঃ পুরুষর্ষতম্। 
হাদ্দিক্যং পূজয়ীমানুর্বাসাংস্তাছুধুবুশ্চ হ ॥৯৪। 

শিখণ্ডিনং তথ! জ্বাত্ব। হাদ্দিক্যশরগীড়িতযৃ। 
অপোবাহ রণাদ্যস্ত। ত্বরমাণে। মহারথম্ ॥৯৫॥ 

্ ভারতকৌমুদী: 
তাপয্স্তাবিতি। যুগন্ত অন্তে। যম্মাৎ স যুগান্তে৷ রুদ্রস্তংগ্রতিমৌ ॥৯১। 

কতেতি। যাঁজসেনিং শিখণ্ডিনমূ। ইযুভিবাণৈঃ ৯২। 
সইতি। রথন্য উপস্থে উপরি দেশে উপবেখনস্থান ইতি যাবৎ ॥৯৩॥ 

তমিতি। বিষ্মবসন্নমূ। পৃজয়ামান: প্রশখংসত আদুধুবুঃ সঞ্চালয়ামাস্থঃ ॥৯৪। 

শিখগ্তিনমিতি। অপোবাহ অপনিনায়, যন্তা সারথিঃ ॥৯৫| 

ক্রমে ছুইট। দিগগজের তুল্য এবং প্রজ্ঞলিত ছুইটা অন্নিস্তপের সমান 
সেই শক্রদমনকারী কৃতবন্মণ ও শিখন্ডতী উত্তম ধনু ইইখান! সঞ্চালন, বাণসন্ধান 
এবং নূর্য্যকর্তৃক কিরণনিক্ষেপের ন্যায় শত শত বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া 
পরস্পর অগ্রসর হইলেন ॥৮৯--৯০॥ 

রুদ্রের হ্যায় বীর এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সেই মহারথের! ছুই জন তীক্ষ 

বাণদ্বার। পরস্পর সন্তপ্ত করিতে থ।কিয়া শোভ। পাইতে লাগিলেন ॥৯১॥ 

ক্রমে কৃতবন্মণ যুদ্ধে ত্রিসপ্ততি বাণদ্বার৷ মহারথ শিখপ্ডতীকে বিদ্ধ করিয়! 
পুনরায় সাতটা বাণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৯২। 

তখন শিখন্ডী গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও মৃচ্ছাক্রান্ত হইয়৷ ধন্ন ও বাণ পরিত্যাগ 
করিয়া রথের উপরে উপবেশন করিলেন ॥৯৩। 

এই সময়ে আপনার পক্ষের লোকেরা পুরুষশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডীকে অবসন্ন 

দেখিয়া কৃতবন্মণর প্রশংসা! ও বসন আন্দোলন করিতে লাগিল ॥৯৪॥ 
ওদিকে মহারথ শিখণ্ডীর সারথি তাহাকে কৃতবম্মণর বাণে গীড়িত ও 

মৃচ্ছিত জানিয়া সর রণস্থল হইতে তাহাকে লইয়া গেল ॥৯৫॥ 
পৈ শি শশী টি শিট শি তি শাশাশিটোস্শিশীশিশশিস্পীপশিসিিপ শপ সস পপ ওত 

৯৪)..তাবকাঃ পুরুষর্ষভ !...পি নি। 



পর্বরনি অধ্টনবতিতমোধধ্যায়ঃ | ১০৫ 

সাদিতভ্ত রথোপস্থে দৃষ্টা পার্ধাঃ শিখণ্ডিনঘ্। 
পরিবত্র রখৈস্ত,ং কৃতবর্ঘ্মাণমাহবে ॥৯৬| 
তত্রাস্ভুতং পরং চক্রে কৃতবর্্মা মহারথ/ | 
যদেক? সমরে পার্থান্ বারয়ামাস সানুগান্ ॥৯৭॥ 

পার্থান্ জিত্বাজয়চ্চেদীন্ পাঞ্চালান্ স্প্জয়ানপি | 

কৈকেয়াংশ্চ মহাঁবীর্ধ্যান্ কৃতবন্মী মহ[রথ? ॥৯৮| 

তে বধ্যমীনাঁঃ সমরে হাঁদ্দিক্যেন স্ম পাঁগুবাঁঃ। 
ইতশ্চেতশ্চ ধাবাস্তো নৈব চক্ুর্ধতিং বলে ॥৯৯। 
জিত্বা পাওুস্থতান্ যুদ্ধে ভীমসেনপুরোগমান্। 

হার্দিক্য? চাপ ইব পাঁবকঃ ॥১০০॥ 

ভার্তকৌমুদী 
মাধিভমিতি | সাদিতং কৃতবম্মশ1 অবসন্বীক্তম্। পরিবন্ব; পরিবিবেদিংল ॥৯৩| 

তনেতি। পরমত্যন্থম্। সানুগান্ অন্চরপহিতান্ ॥৯৭| 

পার্থনিতি। পার্থান্ পাগুবান্। চেছাদয়ে! দেখবাচিনঃ শব্দ! দেশি] লগে |৯৮| 

তইতি। এ্শন্দঃ পাদপুরণে। ধুতিম্বস্থানম্, বলে পাগুবসৈন্যে 1৯৯| 

ভারতভাবদীপঃ * 

পাথাং ॥২৩--৩৪॥ বাগ্রান্ অপেকাগ্রান্ অব্যগ্রান্ প্রলয়েনৈকমনস ইতি ৭ 05৫--৫০| 

দৈধীভাবমনিশ্চযুম্ ৫১--৬৪। সর্ববতঃ সর্বান্ ॥৬৫-_-৭১| দিবা স্থানছঘে ৭২7৮৫ 

৭ম্মনখৈঃ কৃম্মনখাক তিফলকৈঃ ॥৮৬-৯৯॥ হাদ্িক্টেন তাধকৈশ্চ দ্রাব্যমাণা ইত নয়, ॥১০০-১০১। 

ইতি দ্রোখপর্বণি.নৈলক্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ 1৯৮ 

আর পাগুবেরা শিখণ্ডীকে অবসন্ন ও রথের উপরে উপবিষ্ট দেখিয়। সত্তর 

যাইয়া রথসমূহদ্বারা কৃতবন্মণীকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৯৬। 
তখন মহারথ কৃতবম্মণ অত্যন্ত অদ্ভুত কাঁধ্য করিলেন। যেহেতু তিনি 

একাকী যুদ্ধে অনুচরগণের সহিত পাগুবগণকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৯৭॥ 
ক্রমে মহারথ কৃতবম্ম? পাগুবগণকে জয় করিয়া চেদি, পাঞ্চাল, স্থপ্য় ও 

মহা বীর্য্যশালী কেকয়গণকেও জয় করিলেন ॥৯৮॥ 

কৃতবন্ম্ যুদ্ধে বধ করিতে লাগিলে, সেই পাগুবপক্ষীয় যোদ্ধারা ইতস্ততঃ 

ধ[বিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু পাণুবসৈম্তমধ্যে আর থাকিতে পারিলেন 
না ॥৯৯।॥ 

(৯৯).. ধৃতিং রণে_পি বানি। 

১১৪ 



৯০৬ মহাভারতে দ্রোণ__ 

তে দ্রাব্যমাণাঃ সমরে হান্দিক্যেন মহারথাঁঃ। 

বিমুখাঁঃ সমপদ্ান্ত শররৃষ্টিভিরাঁহতাঃ ॥১০১॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহক্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাঁং দ্রোগপর্ববণি 

জয়দ্রখবধে কৃতবর্দপরাক্রমে অষ্টনবতিতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

(8) 77 

নবনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
০. €ি নিউ ০০ 

€ 

সঞ্জয় উবাঁচ। 

শৃণুধেকমনা রাজন্! যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছমি। 
দ্রাব্যমীণে বলে তস্মিন্ হাদ্দিক্যেন মহীআ্বনা ॥১। 

লজ্জয়াবনতে চাঁপি পরিস্ৃষ্টে চ তাঁবকে। 
ঘ্বীপো ঘ আপীৎ পাগুনামগাধে গাধমিচ্ছত।ম্ ॥২। 

ভারতকৌমুদী 
জিতেতি। বিধৃমে। ধুমশূণ্য:, পাবকো| বহিরিব 1১০০1 
তইতি। দ্রাব্যমাণ। মদ্্যমানাঃ। সমপদ্ান্ত সমজায়ুন্ত (১০১ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচ।ব্য-শ্রাহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাষ্যবিরচিতায়াং মহাভারত: 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০। 

পা 

হৃদিকনন্দন কৃতবন্মা যুদ্ধে ভীমসেনপ্রভূতি পাগুবগণকে জয় করিয়। 
ধূমশুন্য অগ্নির ম্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১০০॥ 

কৃতবম্মণ যুদ্ধে গীড়ন করিতে লাগিলে, সেই পাগুবপক্ষীয় মহারথের 

তাহার বাণবর্ধণে আহত হইয়া পরাজ্মুখ হইলেন" ॥১০১॥ 

সপ্তায় বলিলেন--রাজা! আপনি আমার নিকট যে বিষয় জিজ্ঞ(সা 
করিয়াছেন, তাহ। একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। মহাত্মা কৃতবন্্া পাগুবসৈন্ত 

পীড়ন করিলে এবং তাহার। লজ্জায় অবনত হইলে, আর আপনার পক্ষ 

(০৯৯. .শরবৃষটিভিরদিতা: পি, শরবৃষটিভিরাদ্দিতাঃ বানি। * ুরাদিারিকন 
তমোহধ্যায়ত বঙ্গ বদ্ধ *চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়) বা নি। (২)."'প্রহ্ৃষ্টেশ্টাপি 
তাবকৈঃ*পি বঙ্গ বর্ধী। 



গর্ববণি নবনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯০প 

শ্রুত্বা তু নিনদং ভীমং তাবকানাঁং মহা হবে । 

শৈনেয়স্রিতো রাজন! কৃতবন্মীণমভ্যয়ীৎ ॥৩॥ (বিশেষকম্) 
কৃতবর্ম্! তু হাদ্দিক্যঃ শৈনেয়ং নিশিতৈঃ শরৈঃ | 
অবাকিরৎ স্থসংক্রুদ্স্ততোইক্ুধ্যত সাত্যকিঃ ॥৪ 
অথাশড নিশিতং ভল্লং শৈনেয়ঃ কৃতবন্মণঃ। 
প্রেষয়ামাম মরে শরাংশ্চ চতুরো হপরান্ ॥৫॥ 

তশ্ত তে জদ্থিরে বাহাঁন্ ভল্লেনা স্তাচ্ছিনদ্ধনুঃ | 
ৃষ্ঠরক্ষং তথা সৃতমবিধ্যম্িশিতৈঃ শরৈঃ ॥৬| 
ততন্তং বিরথং কৃত্বা মাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ | 

সেনামন্তাদদিয়।মাস শরৈঃ সননতপর্বভিঃ ॥৭| 

ভারতকৌমুদী 
* শুণুধেতি। মন্সাং তং পরিপূচ্ছসি “কথত যুদ্ধমভূৎ সত!” ইতি প্রাপ্ক্রেন। দ্বীপো 

দীপবধীশ্রয়ঃ | অগাদে অতলম্পর্শে বিপৎ্পাগরে, গাধমাঅমম্। শৈনেয মতাকিঃ 1১৬ 

কভেতি। হাদিকে)। হদিকপুজঃ | অবাকিরৎ আবণোহ ॥৪| 

অথেতি | ক্তধন্থণে| দিশি॥  প্রেষয়ামাস চিক্ষেপ। চতুরশতুঃসখ্যকান্ 1৫ 

তঙ্গেতি। ভঙ্গ কৃতবন্মণ। বাহান্ অশ্বান। কুতৎ সারথিম ৬ 

আনন্দ লাভ করিলেও পাগুবের৷ অগ।ধ বিপৎসাগরে পতিত হইয়া আশ্রয়- 
গ্রর্থী হইলে, যিনি তীহাঁদের দ্বীপন্থরূপ (আশ্রয়) ছিলেন, সেই সাত্যকি 
মহাযুদ্ধে আপনার পক্ষের ভীষণ জয়কোলাহল শুনিয়া সন্বর কৃতবন্মার সম্মুখে 

উপস্থিত হইলেন ॥১--৩। 

তখন অত্যন্তক্রুদ্ধ হৃদিকনন্দন কৃতবন্মা। নিশিত বাণসমূহদ্বার| সাত্যকিকে 
আবুত করিলেন; তাহাতে সত্যকি ভুদ্ধ হইলেন ॥৪॥ 

তাহার পর সাত্যকি কৃতবন্মার দিকে একটা স্ুধার ভল্ল এবং অপর চারিট। 

বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৫॥ 
সেই চারিট! বাণ যাইয়া কৃতবন্মণার চারিট। ঘোড়ীকে বধ করিল, আর 

ভল্পটা যাইয়। তাহার ধনু ছেদন করিল এবং সাত্যকি অপর সুধার বাণসমূহ- 
দ্বারা কৃতবম্মণর পুষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥৬। 

(৩) শ্লোকাৎ পরমূ “উবাচ সারথিং তত্র ক্রোধামর্শসমগ্ষিতঃ | হাদ্দিক্যাভিমুখং স্থুত! 

কুরু মে রথযুত্তমম্॥ কুরুতে কদনং পশ্ঠ পাও্সৈন্যে হমধিতঃ। এনং গিত্বা পুনঃ সত! 

যাশ্তামি বিজয়ং গ্রাতি॥ এবমুক্তে তু বচনে স্ৃতন্তস্ত মহামতে || শিমেধান্থরমাহ্রেণ 

কতবশ্মীণৃমভ্যয়াং ॥ ইতি পাঠ: বা নি। 



৪৯১০৮ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

অভজ্যতাথ পৃতন। শৈনেয়শরপীড়িত| | 
ততঃ প্রায়াৎ স ত্বরিতঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥৮॥ 

শৃণু রাজন! যদকরোভব সৈন্যেষু বী্ধ্যবান্। 
অতীত্য স মহারাজ ! দ্রোণানীকমহ।রবম্ ॥৯॥ 

পরাজিত্য চ সংহ্ৃষ্টঃ কৃতবন্মীণমাহবে । 
যন্তরমত্রবীচ্ছ.রঃ শনৈর্যাহীত্যসংভ্রমঘ্ ॥১০॥ (বুগ্মকম্) 
দৃন্ট1 তু তব তত সৈন্যং রথা শ্দ্ধিপসন্কুলমূ। 
পদ।তিজনসম্পূর্ণমব্রবীৎ সরখিং পুনঃ ॥১১॥ 

যদেতন্মেঘমঙ্কাশং দ্রোণানীকস্ত সব্যতঃ | 

স্মহৎ কুঞ্জরানীকং যস্য রুক্সমরথো মুখম্ ॥১২॥ 
এতে হি বহবঃ সুত ! ডশিবারাশ্চ সংযুগে। 
দুয্যে।ধনসমাদিন্টা মদর্থে ত্যক্তজীবি তাঃ ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 
ভত ইতি । অমতপৰভিঃ বক্রোপান্তদেশৈ: 1৭ 

অভ্জ্যহেতি। পুতন। কৌরবসেন|। শ্রাধাৎ অদুনমহাম]ান প্রাতিষ্উত 0০ 

শৃখিতি | বীখাবান্ সাত্যকিঃ | যন্তারং সারখিম। অমংএ্রমহ বীরমূ ॥৯-১০। 

দৃষ্টেতি। রখৈব্বৈধিপৈগ জৈশ্ সঙ্কুণহ ব্যাপ্তমূ। অব্রবীৎ সাতাকিরেৰ ॥১১। 

তৎপরে যথ।৫বিক্রমশালী সাত্যকি কৃতবন্মণকে রথবিহীন করিয়। নতপবক। 
বাণসমূহদ্ধ।রা কৃতবম্মণর সৈম্গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৭॥ 

তানার সর কৌরবসৈন্ত সাত্যকির বাণে পীড়িত হইয়। বিভক্ত হইল। 

তখন যথার্থ বিক্রমশ।লী সাত্যকি সত্বর অঞ্জনের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥ 

রাজা! ৬২কালে বলবান্ সাত্যকি আপনার সৈম্তমধ্যে যাহা করিলেন, 
তাহা শ্রবণ করুন। মহারাজ! বীর সাত্যকি দ্রোণসৈম্তরূপ মহ।সমুদ্র 

অতিক্রম করিয়। এবং যুদ্ধে হৃ্রচিত্তে কৃতবম্মণকে পরাজয় করিয়া ধীরভাবে 

সারথিকে বলিলেন-_-সারথি ! তুমি ধীরে ধীরে গমন কর? ॥৯--১০॥ 

ক্রমে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিজনে পরিপূর্ণ আপনার সেই সৈন্য দেখিয়। 
তিনি পুনরায় সারথিকে বলিলেন_1১১॥ 

“সারথি! দ্রোণসৈন্যের বামদিকে এই যে মে;ঘর ন্যায় বিশাল হন্তিসৈন্ 

রহিয়াছে এবং যাহ।র সম্মুখভাগে ন্বর্ণরথারোহী ভ্রে।ণ রহিয়াছেন, ইহার মধ্যে 

(১৩)..'ছুশিবাধ্াশ্চ সংযুগে "নি । 



পর্ববণি নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ | ম্্ং 

রাজপুত্র! মহেম্াপাঁঃ সর্ব বিক্রান্তযৌধিন। 

ত্রিগর্ভানাং রথোদারাঃ স্থবর্ণবিকৃতপ্বজাঃ | 

মামেব।ভিমুখ। বীর! যোৎস্তমাঁন1 ব্যবস্থিতাঁঃ ॥১৪।॥ (বিশেষকম্) 

অত্র মাং প্রাপয়ু ক্ষিপ্রমশ্বাংশ্চোদয় ারথে ! | 

ত্রিগর্ভেঃ সহ যোতম্ামি ভারদজন্ত পশ্য ত ॥১৫।॥ 
ততঃ প্রায়াচ্ছনৈঃ সুতঃ সাত্বতস্ মতে স্থিত? | 

রথেনাদিত্যবর্ণেন ভীঁম্বরেণ পতাকিন। ॥১৬॥ 

তমুহুঃ মারথের্বশ্য। বল্গমানা হয়োভমাঃ | 

বারুবেগমমাঃ সংখ্যে কুন্দেন্দুরজতপ্রভ1ঃ ॥১৭।॥ 

আ|পন্তন্তং রণে তন্ত শঙ্খ ৈর্য়েভমৈ? | 

পরিবক্রস্ততঃ শুরা গজানীকেন সর্বশঃ | 

কিরন্তে! বিবিধস্তীক্ষ।ন্ মায়কাল বুনো পিন? ॥১৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
বধিতি। সব্যতে। বামভঃ। বুপ্ধরানীকং হষ্জিসৈগ্ঠম্ করণে পোবই, মুখ সন্কুথভাগে এ 

তি তীত্যথঃ | মদখে দমিবাবখার্ধে। রখোধারা মভারখাত। যইপাদো হম পক 1১২-১৪। 

অন্রেতি। চোদ চাশর। আরখাজন্য পোখন্য ॥১৫॥ 

তত ইতি। হৃতঃ ঘারখি) মাহ সাত্/কে।  ভাস্বরেণ উচ্জলেন ৪১৬| 

তমিতি। উবহপরি স্ম। বগমাণ] হৃতান্ত ইব গঙ্ছন্তঃ ৪৮৭ 

যুদ্ধে দুগিবার বহুতর যোদ্ধা ছুর্ষোাধনের আদেশক্রমে আমকে নিবারণ 

করিবার জন্য জীবনত্য।গে উদ্যত হইয়াছেন; ইহারা সকলেই রাজপুত্র, মহা- 

ধন্্ধর, বিক্রমযোধী, ত্রিগর্তদেশীয় মহারথ এবং স্বর্ণথচিতধ্বজ | এই বীরের| 

আমার সহিতই যুদ্ধ করিবেন বলিয়া অভিমুখ হইয়। রহিয়াছেন ॥১২--১৬। 
সারথি! সন্ধর আমাকে এস্থানে লইয়া চল, ঘোড়াগুলিকে চ।ল।ইয়। 

দও। আমি দ্রোণের সমক্ষেই ত্রিগর্তদের মহিত যুদ্ধ করিব? ॥১৫॥ 
তদনন্তর সাত্যকির মতানুবঞ্তা সারথি হূ্যের ন্যায় উজ্জল ও পতাকা যুক্ত 

রথে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল ॥১৬। 

তখন বায়ুর ন্যায় বেগবান্ এবং কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও রৌপ্যের ন্থায় শুত্রবর্ণ 
আর সারথির বশীভূত ও নৃত্যবৎ গমনকারী উত্তম অশ্বগুলি সাত্যকিকে বহন 

করিতে লাগিল ॥১৭। 

(১) - সর্বতঃ-'.লপ্ুবেধিনঃ-_বা নি। 



৯১০ মহাভারতে দোণ_ 

সাত্বতোহপি শিতৈর্বাণৈর্গজানীকমযৌধয়ৎ। 
পর্ববতানিব বর্ষেণ তপান্তে জলদে! মহান্ ॥১৯॥ 

বজ।শনিসমস্পরশৈর্বধ্যমানাঃ শরৈর্গজাঃ | 
প্রাদ্রবন্ রণমুৎস্জ্য শিনিবীরসমীরিতৈঃ ॥২০॥ 
শীর্ণদন্ত! বিরুধির! ভিন্নমস্তকপিপ্তিকাঃ | 

বিশীর্ণকণা স্তকর বিনিয়ন্ত পতাকিনঃ ॥২১। 

মংভিন্নবন্ঘণ্টাশ্চ বিনিকৃভমহাধ্বজাঃ | 

হতারোহ! দিশে! রাজন্! ভেজিরে ভ্রষ্টকম্বলাঠ | 
নদন্তে! বিবিপান্ নাদান্ জলদোপমনিক্বনাঃ ॥২২॥ (ঘুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
আপতগ্চমিতি | পরিবন্রঃ পরিবিবেষ্টিরে । লখুযোধিন: শীত্রপ্রভারিণঃ। মট্প|দো হয 

খেক? ॥১৮॥ গু 

সাত ইতি। শিতৈঃ শিলঘধবাদিন। সধারীকৃতৈ:॥ তপান্তে গ্রীক্জাবমানে ॥১৯। 
বজেতি। অশনিবিছ্বাৎ। শিনিবীরেণ সাত্যকিন। সমীরিতৈনিক্ষিপ্ৈহ ॥২০। 

শীণেতি। বিরুধির| বিক্রতরক্তাত ঠিন্না বিদীর্ণ। মন্তকপিগিকা: শিরঃকুস্ত। ধেঘাং 
ভে। বিশীর্ণাঃ ক্ষভাঃ কণৌ আন্াণি মুখানি করাঃ শুগাশ্চ যেঘাং তে, বিগত| নষ্ট 

নিয়স্থারণচালকা; পতাকিনঃ পতাকাধুক্তা দণ্ডাশ্চ যেযাৎ তে। খিশিকুভশ্ছিন| মহধজ। 

যেযাং তেে। হত। আরোহা আরোহিণে। যোদ্ধারে! যেযাং তে। যট্পাধোহয" 

মোড 0২১ ২১॥ রি 

_. সাত্যকি শঙ্ের ন্তায় শুভ্রবর্ণ ও উত্তম অশ্বগণের গুণে ক্রমে আসিতে 

লাগিলে, ত্রিগর্ভদেশীয় বীরের সকল দিক হইতে আসিয়া হস্তিসৈম্যঘার। 

তাহাঁকে.পরিবেষ্টন করিলেন ॥১৮॥ 

তখন গ্রীষ্মীবসানে বিশাল মেঘ যেমন বধধাদ্বারা পর্বতসমূহকে প্রহার 

করে, সেইরূপ সাত্যকিও সুধার বাণসমূহদ্বারা সেই হস্তিসৈন্যকে প্রহার 

করিতে লাগিলেন ॥১৯। 

বজ ও বিছ্বাতের সম।নস্পর্শ সাত্যকিনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ যাইয়া আঘাত 

করিতে লাগিলে, সেই হস্তী সকল রণস্থল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে 

লাগিল ॥২০॥ 

রাজ! ক্রমে সেগুলির দন্ত ভগ্ন, রক্ত নির্গত, মস্তককুস্ত বিদীর্ণ, কর্ণ মুখ 

ও শুণ্ড ক্ষত-বিক্ষত, চালক ও পতাকাদণ্ড বিনষ্ট, বর্ম ও ঘন্ট| বিচ্যুতঃ বিশ।ল 

_ (২২-কুবস্থো বিবিধান্..পি বানি। 
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নারাচৈর্ববৎসদ্তৈশ্চ ভল্লৈরঞ্জলিকৈস্তথ| ৷ 
ক্ষ প্রৈরর্দচনদ্ৈশ্চ সাত্বতৈন বিদারিতাঃ ॥২৩| 
ক্ষরন্তোহস্যক্ তথ! মৃত্রং পুরীষঞ্চ প্রছুক্রবুঃ । 

বভ্রমুশ্চস্থলুশ্চান্যে পেতুর্মর্স্তখাপরে ॥২৪॥ (যুখাকম্) 
এবং তৎ কুগ্জরানীকং যুধুধানেন তাঁপিতম্। 
শরৈরগ্্যর্কসঙ্কাশৈঃ প্রদুদ্রাব সমন্ততঃ ॥২৫। 
তশ্মিন হতে গজানীকে জলসন্ধো মহাবল?। 

যন্তঃ সংপ্রাপযন্নাগং রজতাশ্বরথং প্রতি ॥২৬॥ 

রুঝ্সবর্ণরথ;ঃ শুরস্তপনীয়াঙগদঃ শুচিঃ | 

কুণগুলী মুকুটা শত্বী রক্তচন্দনরূধিতঃ ॥২৭। 

শিরস! ধারয়ন্ দীপ্তাং তপনীয়মধীং অজম্। 
উরস! ধারয়ন্ নি্ষং কণ্সুত্রঞ্চ ভাম্বরম্ ॥২৮॥ 

ভারতকৌযুদী 

শঃরাচৈরিতি। নারাচাদীনি তরানীস্তনান্ত্বাণি। সাহতেন সাত্যকিনা। ক্রস্তো 

দেহ।গ্িঃসারয়ন্থঃ, অঙ্ক রক্তম্। পুরীষং গুথম্। মম ্রবিষেছুঃ |২৩-২৭। 

এবমিতি। যুযুধ্ধানেন সাত্যকিনা। প্রছুদ্রাব পলায়াঞ্চক্রে ॥২৫। 

তক্ষিক্িতি। যত্তো যুদ্ধে যত্্রবান্। রজতাশ্বঃ সাত্যকিস্তম্য রথম্ ॥২৬| 

ধবজ ছিন্ন, আরোহী যোদ্ধারা নিহত এবং পৃষ্ঠের কম্বলগুলি নিপতিত হইতে 

থকিলে, মেঘের নায় গন্ভীরশ্বর সেই হস্তী সকল বহুবিধ শব্ধ করিতে থাকিয়া 

ননাদিকে পলায়ন করিতে থাকিল ॥২১-_২২।॥ 

নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্প, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্ধচন্দ্রবণদ্বার। সাত্যকি ধিদারণ 

করিতে লাগিলে, অপরাপর হস্তী রক্ত, মৃত্র ও বিষ্ঠা নিঃসারণ করিতে করিতে 

পলায়ন করিতে লাগিল। আর কতকগুলি ভমণ করিতে থাকিল, কতক- 

গুলি স্মলিত হইল, কতকগুলি পড়িয়া গেল এবং কতকগুলি অবসন্ন হইয়। 

পড়িল ॥২৩-__২৪॥ 

এইভাবে সাত্যকি অগ্নি ও সৃর্য্যের তুল্য বাণদ্বার। গীড়ন করিতে লাগিলে, 
সেই হস্তীসৈম্ত সকল দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল ॥২৫॥ 

এইরূপে সেই হস্তিসৈন্ত নিহত হইতে থাঁকিলে, মহাবল জলসন্ধ যুদ্ধে 
যত্বান্ হইয়। সাত্যকির রথের দিকে হস্তী চালাইয়। দিলেন ॥২৬॥ 

৮ শা শশী রি তি? শেপ সপশপপপিশী 

:২৫)-যুযুধানেন পীড়িতম্ন“বা নি। 



৯১২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

চাঁপঞ্ রুক্সবিকৃতং বিধুন্বন্ গজমুর্ধনি | 

অশোভত মহারাজ ! সবিছ্যুদিব তোয়দঃ ॥২২॥ (বিশেষকম্) 
তমাপতন্তং সহসা মাগধস্া গজোভমমৃ 

সাত্যকিব্বারয়ামাস বেলেবোদ্ধতমর্ণবমূ ॥৩০| 

নাগং নিবারিতং দৃষ্ট| শৈনেয়স্ত শরোভিমৈঠ | 
অকুধ্যত মহারাজ! জলসদ্ধো মহাবলঃ ॥৩১॥ 

ততঃ ্রদ্ধো মহাবানুর্মীর্গ গৈর্ভারসাধনৈঃ। 
অবিধ্যত শিনেঃ পৌত্রং জলসন্ধো মহোরমি ॥৩২॥ 
ততোহপরেণ ভল্লেন গীতেন নিশিতেন চ। 

অস্তাতো বুষ্ণিবীরস্থ নিচকর্ত শরাঁসনম্ ॥৩৩। 

ভারতকৌমুদী 

রুন্সেতি। রন্মবর্ণ; পশ্চাদ্গামী স্বরবর্ণ রথে। যন্ত মং তপনীমা্গণঃ ম্ব্ণকেমুব; 1" 

রক্রচন্দনেন রূধিতে। রঞ্চিতগান্ত্ঃ। তপনীয়ময়ীং স্বর্মম্হীম। উরপা বক্ষ) শিক্গত ভূঘণম্। 

, রুল্মবিকতং স্বণগচিতমূ, বিরুন্বন আকধণেন সঞ্চালয়ন্ ॥২৭---২৯॥ 

তমিতি। মাগধশ্ত মগধরাজণ্ত জলমন্ন্ত। বেল1 ভীরমূ, উদ্ধতমুদ্দেলিতম্ ॥৩৭॥ 

নাগনিতি। নাগং হঞ্জিনমূ। শৈনেযশ্য শিনে: পৌত্রন্ত মাতাকেঃ ॥৩১। 
তত ইতি। ডারসাধনৈদৃ চশ্তাপি লক্ষ্য ভেদ্গমৈ:। মহোরপি বিশালবঙ্ষপি ॥৩২॥ 

তত ইতি। পীতেন প্রাকুপীতশত্ররক্তেন। অন্যতো বাণাণ্ ক্ষিপতঃ, নিচকত্ত 

চিচ্ছেদ ॥৩৩। 

_. ভীহার প্রিছনে একখান! স্বর্ণবর্ণ রথ যাইতে লাগিল। মহারাজ ! এই 
অবস্থায় বীর ও পবিত্র জলপন্ধ বাহুযুগলে স্বর্ণকেধূর, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, মস্তকে 
মুকুট, হস্তে শঙ্, গাত্রে রক্তচন্দনের রাগ, মস্তকে উজ্জল স্বর্ণময়ী মালা, বক্ষে 
অলঙ্কার ও উজ্জ্বল কস্ত্র ধারণ করিয়া ্বর্ণথচিত ধনু সঞ্চালন করিতে থাকিয়। 

বিছ্যুদ্যুক্ত মেঘের ন্যার হস্তীর মন্তুকে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৭_-২৯॥ 
জলসন্ধের মহ[হস্তী বেগে আসিতে লাগিলে, তীর যেমন উদ্বেলিত সমুদ্রকে 

বারণ করে, সেইরূপ সাত্যকি তাহাকে বারণ করিলেন ॥৩০॥ 

মহারাজ! সাত্যকির উত্তম বাঁণে হস্তী নিবারিত হইল দেখিয়া মহাঁবল 

জলসন্ধ ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩১। 
তাহার পর ক্রুদ্ধ মহাবাহু জলসন্ধ সুদৃঢ় বাঁণসমূহদ্বার৷ সাত্যকির বিশাল 

বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥৩২। 

(৩০): 'বেলেব মকরালয়ম্__বা নি। (৩১) 'অক্রধ্যত রখে। রাজন্1-. .পি বা নি। 
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সাত্যকিং ছিন্নধন্বানং প্রহসম্নিব ভারত ! | 

অবিধ্যম্মীগধো বীরঃ পঞ্চাশত্ভতিঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩৪! 
স বিদ্ধ বহুতিব্বাণৈর্জলসন্ধেন বী্ধ্যবান্। 

ন1কম্পত মহাবাহুস্তদদ্ভূতমিবাভবৎ ॥৩৫॥ 

অচিন্তযন বৈ স শরান্ নাত্যর্থং সংভ্রমাদ্বলী। 

ধনুরন্যৎ সমাদায় তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ॥৩৬॥ 

এতাবছুক্ত। শৈনেয়ো জলসন্ধং মহোরদি। 
বিব্যাধ যষ্ট্য। স্থভৃশং শরণ।ং প্রহমনিব ॥৩৭| 

ক্ষরপ্রেণ স্থৃতীক্ষেন মুষ্টিদেশে মহদ্বনুঃ | 
জলসন্ধাস্ত চিচ্ছেদ বিব্যাধ চ ত্রিভিঃ শরৈ? ॥৩৮। 

ভারতকৌমুদী 

সাত্যকিমিতি। ছিন্নং ধঙ্থ্যন্য তম্। মাগণো জলসন্ধঃ ॥৩৪। 

সইতি। মহাবাহুঃ সাতাকিঃ, তদকম্পনম্ 7৩৫॥ 

অচিন্য়ন্লিতি। নাতার্থং সংভরমাৎ অনধিকব্যস্ততয়! ॥৩৬| 

এতাবধিতি। শৈনেরঃ সাতাকিঃ মহোরসি বিশালবক্ষসি ॥৩৭॥ 

ক্ষুপ্রেণেতি। মুষ্টিদেশ ইতি গলে বদ্ধা গৌরিত্যাদিবদবিকরণে সপ্তমী ॥৩৮। 

তৎপরে তিনি সৃধার ও শক্ররক্তপায়ী অপর একট। ভন্নগ্ধার। বাণক্ষেপ- 
কালে সাত্যকির ধন্ত ছেদন করিলেন ॥৩৩। 

ভরতনন্দন! তাহার পর মাবার বীর জলসন্ধ হাপিতে হামিততই যেন 
স্থধার পঞ্চ।শট। বাণদ্বার৷ ছিন্নধন্ব। স।ত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩৪॥ 

কিন্ত জলসন্ধ বহুতর বাণে বিদ্ধ করিলে বলবান্ ও মহাবাহু সাত্যকি 
বিচলিত হইলেন না। তাহ! যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥৩৫। 

ক্রমে বলবান্ সাত্যকি সেই বাণগুলিকে অবজ্ঞ। করিয়া অনধিক ব্যস্ততা 
সহকারে অন্ত ধনু লইয়া বলিলেন-_“থাঁক থাক? ॥৩৬॥ 

সতাকি এই পধ্যন্ত বলিয়। হাসিতে হাসিতেই যেন ষাটটা বাণদ্ার' 
জলসন্ধের বিশাল বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥৩৭॥ 

এবং একটা স্ুৃতীক্ক ক্ষুরপ্রদ্বারা জলসন্ধের বিশাল ধনুর মুষ্টিদেশ ছেদন 
করিলেন, আর তিনটা বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩৮। 

(৩৪) 'পঞ্চভিনিশিতৈঃ শরৈ:-বা নি। (৩৬)-.তিষ্ঠ তিষ্টেত্যুবাচ হ__বা নি। (৩৮) 
ক্ষরপ্রেণ চ গীতেন-- বঙ্গ বর্ধ। 

১৯৫ 



৯১৪ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

জলসদ্ধন্ত তত্যক্1 সশরং বৈ শরাস্নমূ। 

তোমরং ব্যস্থজন্তঁং সাত্যকিং প্রতি মরিষ ! ॥৩১॥ 

স নিভিগ্য ভূজং সব্যং মাধবন্ত মহারণে। 

অভ্যগ।দ্ধরণীং ঘোর? শ্বঘমিব মহোরগ? ॥৪০॥ 

নিভিন্নে তু ভূজে সব্যে সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ | 

ত্রিংশতা বিশিখৈস্তীক্ষের্জলসন্ধমতাড়যৎ ॥৪১। 
প্রগৃহা তু ততঃ খড়গং জলসন্ষো মহাবলঃ । 

আর্ষভং চম্ম স্থমহচ্ছতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ | 

তত আবিধ্য তং খড্ুগং সাত্বতায়োতসসর্জ হ ॥৪২। 

শৈনেয়ুস্ত ধনুশ্ছিন্ব! স খড়েগ। ম্যপতত্ুবি | 
অলাতচক্রবচ্চৈব ব্যরোচত মহীং গতঃ ॥৪৩| 

ভারতকৌমুদী 

জলেতি। শরানগ্ততি ক্ষিপতানেনেতি শরামন* ধন; ব্যহত ন্যক্ষিপৎ ॥৩৪॥ 

সইতি। স তোমরঃ, সব/ং বামম্ মাধবন্ত মধুবংশীরস্ত সাতাকেত ॥৪০| 

নিভিন্ন ইতি। ত্রিংশতেতি “বিংশত্যাগ্াঃ সদৈকত্বে” ইত্যেকবচনম্ ॥৪১। 

প্রেতি। খযভন্ত বুষশ্তেনমিত্যাধভম্। আবিধা ঘূর্ণমিত|। যট্পাদোহয়ং শ্লোক? ॥৪২| 

শৈনেয়স্তেতি। অলাতচক্রবহ অগ্নিসংঙ্সিষ্টবক্রদারুখ গুবৎ ॥৪৩| 

মাননীয় রাজ।! তখন জলপদ্ধ শরঘুক্ত সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া সত্বর 

সাত্যকির প্রতি একট! তে।মর শিক্ষেপ করিলেন ॥৩৯)॥ 

পরে সেই ভয়ঙ্কর তেমরট| যাইয়। সাঁত্যকির বাম বানু ভেদ করিয়! 

শ্বঁসকরী মহাসর্পের ন্যায় তলে প্রবেশ করিল ॥৪০॥ 

বামবাহু বিদীর্ণ হইলে, যথার্থবিক্রমশ।লী সাত্যকি ত্রিশটা তীক্ষ বাণদ্বারা 

জলসন্ধকে তাড়ন করিলেন ॥8১॥ 

তদনন্তর মহাবল জলসন্গ একখান! তরবারি এবং বিশাল, শতচন্দ্র চিহ্যুক্ত 

ও উজ্জল একট! বৃষচন্্স (ঢাল) গ্রহণ করিয়া সেই তরবারিখানা ঘুরাইয়া 

তাহ। সাত্যকির দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৪২।॥ 

সেই তরবারিখানা সাত্যকির ধনু ছেদন করিরা ভূতলে পতিত হইল এবং 

ভূতলে পতিত হইয়া অগ্নিসংযুক্ত বক্র কাষ্ঠথণ্ডের স্াঁয় প্রকাশ পাইতে 

লাগিল ॥৪৩॥ 

৪১)-পত্রিংশভ্তিধিশখৈঃ বানি। (৪২)...চম্খ চ মহচ্ছতচন্দ্রকসন্তবলম্...বা নি। (৪৩)- 

ম্যপতন্মহীম্...বা নি। 
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অথান্যদ্ধন্ুর।দায় পরকায়বিদারণম্ । 

শ(লস্তস্তপ্রতীকাশমিক্দ্রাশনিসমন্থনম্। 

বিস্াধ্য বিব্যধে ক্রুদ্ধ জলসন্ধং শরেণ চ ॥8৪॥ 
ততঃ সাঁভরণো বাহু ক্ষুরাভ্যাং মাধবোভমঃ| 
সাত্যকির্জলসন্ধস্ত চিচ্ছেদ প্রহসন্নিব ॥5৫॥ 

তৌ বাহু পরিঘপ্রখ্যো পেততুর্গজসন্তমাৎ। 
বস্ুন্ধর ধরা দৃভক্ষৌ পঞ্চশীর্যাবিবোরগো ॥৪৬।॥ 

ততঃ স্থুদং্রং সুহনু চারুকুগুলমণ্ডিতম্ | 
ক্ষুরেণাস্ত তৃতীয়েন শিরশ্চিচ্ছেদ সাত্য বিঃ ॥৪৭। 

ভারতবৌমুদী 

অথেতি। পরকাধবিধারণং শরদারা। শিক্ষা গ্তণাবেপথেন।  মট্পাদোহসুং 

তত ইতি। সাভরণৌ অলঙ্কারঘুক্তেঁ ক্ষুবাভ্যাং ক্ষুবগ্রাথাব।খাভযাম্ 0৭৫) 

তাবিতি। বহুন্ষরণরাখ পব্বতী। পঞ্চপঞ্ধাগুণীযুবাছেবাঃ সাম্যার্থং পঞ্চণীর্যা- 

বিভুযুক্তম্ ॥১৬। 

তত ইতি। জুদই্ং শো ভনদ গ্রমুকুম্ত সত সন্দরচিবুঃক।লবিদেশশালি 1৪৭। 

ভারতভাবদীপঃ 
শণুধেতি ১১-৪১।  তভে। গ্রহণানন্থরম্ঠ আবিপ্য লামখিকা 19২--৪৭| বন্ন্ধব|- 

ধূরাৎ পরবৃতাত ॥9৪১৩--৫৩॥ 

ইতি প্রোণপর্করণি নৈলকণ্টীঘে ভারতভাবদীপে নবনবভিতমো।হব্যায়ঃ ॥৯৯॥ 

তাহার পর সাত্যকি ত্রুদ্ধ হইয়া শালবৃক্ষের তুল্য দীর্ঘ ও স্ছুল, ইন্দ্রের 
বজের ন্যায় শব্দকারী এবং বাণছ্বারা অন্যের দেহবিদারণসমর্থ অন্য একখান| 

ধনু লইয়া তাহা বিক্ষারিত করিয়া একটা বাণদ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ 

করিলেন ॥8৪8॥ 

তদনন্তর মধুবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি হাসিতে হামিতেই যেন ছুইট। ক্ষুরপ্রদ্ধারা 

জলসন্ধের অলঙ্কারঘুক্ত বানুদ্ধয় ছেদন করিলেন ॥3৫॥ 

তখন পরিঘতুল্য সেট বভযুগল, পর্ববতট্যত পঞণমস্তকযুক্ত ছুইটা সের 

ন্যায় সেই মহাহস্তী হইতে পতিত হইল ॥৪৬| 

(৪৪)...সর্বকামাবদারণম্...বা নি। (9৫)... সর্পধৌ জলসন্ধশ্য-"'বা নি। (৪৭) ততঃ 

সদর সথভগম্ন.বঙগ বর্ধ। 



৭১৬ মহাভারতে দ্রোণ__ 

তৎ পাতিতশিরোবাহু কবন্ধং ভীমদর্শনম্ | 

দ্বিরদং জলসন্ধস্য রুধিরেণাভ্যযিঞ্চত ॥৪৮।॥ 

জলমন্ধং নিহত্যাজৌ ত্বরমাণস্ত সাত্বতঃ | 
নৈষাদিং পাতয়ামাস গজস্বন্ধাদ্িশাংপতে ! ॥৪৯। 

রুধিরেণাব সিক্ভাঙ্গো জলসন্ধস্ কুঞ্জরঃ | 

বিলম্বমান মবহৎ সংশ্লিষ্টং পরমাসনম্ ॥৫০। 

শরাদ্দিতঃ সাত্বতেন মর্দমানঃ স্ববাহিনীম্। 

ঘোরমার্তন্বরং কৃত্বা বিছুদ্রাব মহাগজঃ ॥৫১। 

হাঁহাকারে। মহানাসীভ্তব সৈন্যস্ত মারিষ ! | 
জলসন্ধং হতং দৃষ্টন বৃষ্ীনা স্বষভেণ হ ॥৫২॥ 
বিমুখাশ্চাভ্যধাবন্ত তব যোধাঃ সমন্ততঃ | 

পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে ॥৫৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

তদ্দিতি। কবন্ধং তাদৃশকলেবরং ক্তৃ। দ্বিরদং বাহনীভূতং গজম্ ॥9৮। 

জলেতি। সাত্বত: সাত্যকিঃ। নৈষাদিং চালকম্ ॥৪৯। 

কধিরেণেতি ॥ বিলম্বমানম্ উদরাদধোদোলনপ্রবৃভতম্, সংগিষ্ং গান্রপগ্রম্ ৫৭ 

শরেতি। বিদুদ্রাব দ্রতং রণস্থলাঙ প্রতঙ্ছে, মহাগছে| জলসন্ধন্ত ॥৫১॥ 

হাহেতি। বৃষ্ণীনামুষভেণ বুষিবংশঅেছেন সাতাকিন! ॥৫২॥ 

তৎপরে আবার সাত্যকি তৃতীয় ক্ষরপ্রদ্ধারা জলসন্ধের শুন্দরদন্তর ও 

হন্ুযুক্ত এবং মনোহরকুগ্ুলমণ্ডিত মস্তকটী ছেদন করিলেন ॥9৭ 
বাহু ও মস্তক পাতিত হইলে, জলসন্ধের সেই ভীমদর্শন কবন্ধট রক্তদ্বার। 

হাতিটাকে সিক্ত করিতে লাগিল ॥৪৮॥ 

নরনাথ ! এদিকে সাত্যকি যুদ্ধে জলসন্ধকে বধ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া 

সেই হস্তিচালককেও হস্তিস্বন্ধ হইতে নিপাতিত করিলেন ॥৪৯॥ 

জলসন্ধের রক্তসিক্ত হস্তী উদরের নীচে লম্বম।ন গাত্রলগ্ন উত্তম আসনখানা 

বহন করিতে লাগিল ॥৫০।॥ 

ক্রমে সেই মহাহস্তী সাত্যকির বাণে গীড়িত হইয়া আপন সৈম্তই মর্দন 

করিতে থাকিয়! ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিয়! দ্রুত প্রস্থান করিল ॥৫১। 

মাননীয় রাজা ! সাত্যকি জলসন্ধকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া আপনার 

সৈম্তমধ্যে বিশাল হাহাকার উপস্থিত হইল ॥৫২॥ 
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এতম্মিমন্তরে রাঁজন্! দ্রোণ? শস্ত্রভৃতাং বর? । 

অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্শৈুযুধানং মহারথম্ ॥৫৪॥ 
তমুদীর্ণং তথা দৃষ্ট1 শৈনেযং কুরুপুঙ্গবাঃ | 
দ্রোণেনৈব সহ ক্রুদ্ধাঃ সাত্যকিং সমুপাদ্রবন্ ॥৫৫। 

ততঃ প্রবরৃতে যুদ্ধং কুরূণাং সাত্ৃতস্ত চ। 

দ্রোণস্ত চরণে রাজন! ঘোরং দেবাসুরোপমম্ ॥৫৬॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

জযদ্রথবধে সাত্যকিপ্রবেশে জলসন্ধনিপাঁতে 

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০|॥ * 
7 বীকক 

ভারতকৌমুদী 

বিমুখ। ইতি । অভ্যধাবন্থ গ্রাণভয়েনেতি ভাবঃ ॥৫৩| 

এতম্মিন্নিতি । জবনৈবেগবদ্ছি:, যুমুধানেং সাত্যকিম্ 1৫91 

তমিতি। উদীর্ণং বদ্ধমানশক্তিম্। সমুপাদ্রবন্ অভ্যধাবন্ ॥৫৫॥ 

তত ইতি । সাহ্তশ্ত সাত্যকেঃ। রণে রণস্থলে ॥৫৬॥ 

ঈত্তি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-ইহরিদাসসিদ্ধাম্তব।গীশভট্রাচাগাবিরচিতারাং মহাভারত 

টাকায়া* এারতকৌমুদীসণাখ্যারাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথববে নবনবতিতষোহিপ্যায়ঃ ॥০॥ 

---7-71( £)-__-- 

আপনার যোদ্ধার৷ পরাজুখ, পলায়নে সৌৎসাহ এবং শক্রজয়ে নিরুৎসাহ 

হয়া সকল দিকে ছুটিতে লাগিল ॥৫৩। 

রাজা! এই সময়ে অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ বেগবান অশ্থগণের গুণে সন্থর 

মহ।রথ সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৪। 

সাতাকিকে সেইরূপ বর্ধমানশক্তি দেখিয়া কৌরবশ্রেষ্ঠেরাও তুদ্ধ হইয়া 

দ্রোণের সহিতই তাহার পিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৫॥ 

রাজ! তাঁহার পর সেই, রণস্থলে দ্রোণ, কৌরপগণ ৪ সাত্যকির 

দেবানুরযুদ্ধতুল্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ লাগিয়া গেল' ॥৫৬॥ 

*. 5. আযোধশাধিকশভতমোহধ]ায়ত বন্দ বদ্ধ, তি পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যাযত 

বর নি। 



শততমোহুধ্যায়ঃ 

স্পা পা ০ মী ও ০ স্পা? 9 নৃর্টিত 

সঞ্জয় উবাচ । 

তে কিরন্তঃ শরব্রাতান্ সর্বে বাঃ গ্রহারিণঃ | 

ভ্বরমাঁণ। মহারাজ ! বুযুধানমঘৌধয়ন্ ॥১॥ 

তং দ্রোণঃ সপ্তসগ্ুত্যাজঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ | 

দুম্মর্ষণে। দাদশভিছুিসহে। দশভিঃ শরৈহ ॥২। 

বিকর্ণশ্চাপি নিশিতৈস্ত্রিংশতা কঙ্কপত্রিভিঃ | 

বব্যাধ সব্যে পার্থ তু স্তনয়োরন্তরে তথা ॥৩॥ 

দুম্মুখো দশভির্বাৈস্তথা ছুঃশীসনোহ্টভিঃ | 

চিত্রসেনশ্চ শৈনেয়ং দ্বাভ্যাং বিব্যাধ মারিষ ! ॥8| 

তারতকৌমুদী 

৬ ইতি। শরাণা" ব্রাতান্ সমুহান্, যন্তা জয়ার য্জবন্থঃ সঃ ॥১। 

ভগিতি । নিশিহৈঃ শিলাঘরণাদিন। সুধারীরতেঃ ॥২। 

বিকর্ণইতি। কন্কানাহ পঙ্গিণাহ পথাণি পক্ষ। এমাং ম ৪1তি তৈঃ 0৩ 

দুম্মুথ ইতি ॥ হেমারিয! আখ! মাননীয়! “আম্যস্ত মাগিষ৮ ইতামরত ॥8। 

সপ্জয় বলিলেন__“মহারাজ ! প্রহ্থারনিপুণ সেই কৌরবশ্রেষ্টের৷ সকলে 

জয়ে যন্্বান্ ও ত্বরাপরায়ণ হইয়। বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকয়! সাত্যকির 

সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

ক্রমে দ্রোণ সপ্তসপ্ততিসংখ্যক সুধার বাণদারা এবং হন্মধণ বারট| ও 

ছুঃসহ দশটা! শরদারা সাত্যকিকে আঘাত করিলেন ।২। 

বিকর্ণও সুপার ত্রিশটা বাণদ্বারা সাত্যকির বামপার্ব ও বন্দস্থল নিদ্ধ 

করিলেন ॥৩। 

মাননীয় রাজ।! পরে ছুষ্মুথ দশটা, ছুঃশাসন আ।টটা। ও চিত্রসেন ছুট! 

বাণদ্বার সাত্যকিকে তাড়ন করিলেন ॥৪॥ 

(৩).-অজিংশস্তিঃ কঙ্কপত্জিভিঃ- বঙ্গ বদ্ধ বা নিসুনাভ্যামন্তরে তথ। বা, বিব্যাধ 

মার্গ ৈন্ত এঁং বামপার্শে স্ুনান্থরে-_শি। 



শততমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯১৯ 

ছুষ্যোধনশ্চ মহতা৷ শরবর্ষেণ মাধবমৃ। 

অগীড়য়দ্রেণে রাজন! শুরাশ্চান্যে মহারথাঃ ॥৫॥ 

সর্বতঃ প্রতিবিদ্বন্ত তব পুত্রৈর্মহারথঃ | 
তান্ প্রত্যবিধ্যচ্ছৈনেয়ঃ পৃথক্ পৃথগজিক্ষগৈঃ ॥৬ 
ভারদ্বাজং ব্রিভিবাণৈছ£মহং দশভিঃ শরৈ? | 
বিকর্ণং পঞ্চবিংশত্যা চিত্রসেনঞ্চ সণ্ততিঃ ॥৭। 

ছুশ্র্ষণং দ্বাদশভিরফ্টাভিশ্চ বিবিংশতিম্। 
সত্যব্রতঞ্চ নবভিবিজয়ং দশভিঃ শরৈ? ॥৮॥ (যুগ্মকম্) 
ততো রুল্মাঙ্গদং চাঁপং বিবৃশ্বানো মহা রথ? । 

অভ্যয়াৎ সাত্যকিস্তণং পুত্রং তব মহারথম্ ॥১ 

রাজানং সর্বলোকম্ত সর্বশক্ত্রভৃতাং বরমূ। 
শরৈরভ্যহনদ্গাঁটং ততে। দুদ্ধমভূভয়ে।ঃ ॥১০॥ (বুখ্কম্) 

ভারতকৌমুদী 
ছুষ্যোধন ইতি। মাধবং মধুবংশীযং সাত্যকিম্। অন্যে চাপীডুখন্॥৫। 

বত ইতি । অজিদ্ধগৈ: সরলগামিভিবাণৈঃ ॥৬| 
অথ কতমং কতিভিঃ এরৈঃ প্রত্যবিধ্দিত্যাহ ভারেতি। ভারদ্বাজং দ্রোণমূ। পঞ্চ- 

বিংখভোতি “বিংশতাদ্যাঃ সদৈকত্ধে? ইত্যেকবচনমূ। বিজয়মপি ধার্তরাষ্রমেব ॥৭_-৮। 

তত ইতি। রুন্মং ন্বর্ণময়ম্ অঙ্গদং ম্ধ্ভূষশৎ যশ্য তম্। বিধুগ্ধানশ্চালধন্। পুত্তং 

গুখোধুনম। অভাহনদিতি বিকরণলোপাভাব আঃ ॥৯--১০॥ 

রাজ! তংপ:র ছুর্য্যোধন যুদ্ধে বিশাল শরবর্ণ করিয়া সাত্যকিকে 

গীড়ন করিতে লাগিলেন এবং অন্য বীর মহারথেরাও তাহাকে গীডুন করিতে 

থাকিলেন ॥৫॥ 

মহারাজ! আপনার পুত্রেরা সকল দিকৃ হইতে বিদ্ধ করিলে, মহাঁরথ 

সাত্যকিও বাণদ্বারা পুথক্ পৃথক ভাবে তাহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিতে 

লাগিলেন ॥৬॥ 

সাত্যকি তিনট৷ বাণদ্বারা দ্রোণকে, দশটাদ্বার| ছুঃসহকে, পঁচিশটা দ্বারা 
বিকর্ণকে, সাতটাদ্বারা চিত্রসেনকে, বারটাদ্বারা দুন্বর্ষণকে, আটটাদ্বারা 
বিবিংশতিকে, নয়টাদ্বারা সত্যব্রতকে এবং দশটা বাঁণদ্বার! বিজয়কে প্রতিবিদ্ধ 
করিয়াছিলেন ॥৭-__-৮॥ 

৬) -তান্ প্রতাবিধ্দাফেক্স.বা নি। 



৯২০ মহাভারতে দ্রোণ_ 

বিস্জন্তে। শরাংস্তীক্ষান্ সন্দধানো চ সায়কান্। 
অদৃশ্যং সমরেহন্যো ন্যং চত্রতুস্তৌ৷ মহারখো ॥১১। 
সাত্যকিঃ কুরুরাজেন নিবিদ্ধো বহ্বশোভত | 
অঅবদ্রুধিরং ভূরি স্বরসং চন্দনো! যথা ॥১২॥ 

সাত্বতেন চ বাণৌঘৈনিবিবদ্ধস্তনয়ন্তব | 
শ।তকুভ্তময়াগীড়ো বভো। যূপ ইবোচ্ছিতঃ ॥১৩। 
মধবন্ত রণে রাজন! কুরুরাজস্য ধন্বিন; 

ধনুশ্চিচ্ছেদ সহস! ক্ষুরপ্রেণ হসনিব । 

অখৈনং ছিন্নধন্বীনং শরৈর্বহুভিরাচিনোৎ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
বিশ্জশ্তাবিতি। তো সাতাকিছুয্যোধনৌ ॥১১। 

সাতাফিরিতি। গ্বরসং শিজনিযাসম্, চন্দনো রক্তো৷ রুধিরসাম্যাৎ ॥১২। 

সাত্বতেনেতি। শাতকুস্তময়াপীড়ঃ স্বর্ণমূশেখরঃ। উচ্ছিতো! যজ্ঞে উত্তোপিতঃ ॥১৩। 

মাধব ইতি। যাঁধবে!। মধুবংশীয়ঃ সাত্যকিং। আচিনোখ ব্াপ্পোং। যটুপাদোহসং 

শ্লোক; ॥১৪॥ 
০ 

তদনস্তর মহ1রথ সাত্যকি ব্বর্খচিত ধনু সঞ্চলন করতঃ আপনর পুত্র 

মহরথ, সমগ্র লোকের রাজ! ও সর্ধশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ছুর্ধেযধনের দিকে স্বর 

গমন করিলেন এবং বহুতর বাণদ্বারা দৃঢ়ভাবে তাহাকে আঘাত করিলেন । 

তৎপরে তাহাদের যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৯--১০॥ 
ক্রমে সেই মহারথের। ছুই জন তীক্ষু বাণ সন্ধ।ন ও তাহ! নিক্ষেপ করিতে 

থাকিয়! রণস্থুলে পরস্পরকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ॥১১।॥ 

দুর্য্যেধন গুরুতর বিদ্ধ করিলে, সাত্যকি নিজ দেহ হইতে প্রচুর রক্ত 

নিঃসারণ করিতে থাকিয়া ব্বনির্যাসক্্রাবী রক্তচন্দনবৃক্ষের ন্যায় বিশেষ শোভা 

পাইতে লাগিলেন ॥১২॥ | 

আবার সাত্যকিও বাণসমূহদ্ধ।রা বিশেষ বিদ্ধ করিলে, আপনার পুত্র 

দুর্য্যেধনও স্বর্ণশৈখরধারী উত্তোলিত যুপের তুল্য প্রকাশ পাইতে 

থাকিলেন ॥১৩। 
রাজা! তখন সাত্যকি হাসিতে হাসিতেই যেন একট। ক্ষুর প্রদ্ধার! সত্বর 

৬২ পাশা শশী সী 

(১১) বিমুঞ্চস্তৌ শরান্...ব। নি। (১৩) স সাত্বতেন বাণোধৈ:...পি বঙ্গ বর্দ। (১৪)- 

ধন্গশ্চিচ্ছেদ সমরে'"'বা শি। 



পর্ববণি শততমো হধ্যায়ঃ | ৯২১ 

নিভিন্নশ্চ শরৈস্তেন ধবিপূত। ক্ষিপ্রকারিন। | 
নামৃ্যত রণে রাজ। শত্রে।বিব রলকফণম্ ॥১৫॥ 

অথান্যদ্ধনুর।দায় হেমপৃষ্ঠং ছুরাসরমৃ। 

বিব্য।ধ সাত্যকিং তুর্ণং সারকনাং শুতন হ ॥১৬। 
মোহতিবিদ্ধ৷ো বলবতা৷ তব পুত্রেণ ধন্বিনা । 
অমর্ধৰশমাপনস্তব পুত্রমপীড়য়ৎ ॥১৭। 

গীড়িতং নৃপতিং দৃষ্ট তব পুত্র মহারথা | 
সাহবত' শরবর্ষেণ চ্ছাদয়ামাস্থরোজসা ॥১৮॥ 

সচ্ছাগ্ভমানো বহুভিস্তব পুত্রৈর্মহারখৈঃ | 
একৈকং পঞ্চভিবিদ্ধ। পুনধিব্যাধ সপ্তভিঃ। 
দুর্যো।বনপ ত্বরিতো বিব্যাধান্টাভির। শুগৈঃ ॥১৯। 

ভারতকৌমুদী 
নিঠিন্ন ইতি। নামুযাত নাসহত। বিজনলক্ষাং জয়সথতকং দন্ুপ্ছেদম্ 1১৫। 
অথেতি। হেমপুঠং জরখচিতপুগম্। বিব্যাদ রাজেত্ন্তবুত্তি' ॥১৬। 

সইতি। অমর্ধবশমাপন্ঃ অতীবক্রু্গ ইত্যথঃ ॥১৭। 

পীড়িতমিতি। নুপতিৎ ছুর্যোবন্ম্। সাত্বতং সাত্যকিম্। গস বলেন ॥১৮। 

সইতি। সপ্তভিবিতি বীপ্মাবগন্থবা। । আশুগৈর্যানৈ:। যটুশাদোহ্যং শ্লোক ॥১৯| 

ধনুদ্ধর ছুর্য্যোধনের ধনু ছেদন করিলেন, পবে আবার বুতর বাণদ্বারা তাহাকে 
ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন ॥১$॥ 

ক্ষিপ্রকারী শত্রু সাতাকি বাশদ্ধার| বিদীর্ণ করিলে, রাজ। ছুধ্যাধন যুদ্ধে 
শক্ুর সেই জয়ের লক্ষণ সহা করিলেন ন1 ॥১৫। 

স্থৃতরাং পরে তিনি স্বর্ণপুষ্ঠ ও ছুদ্ধধ অন্য ধন্নু লইয়া সন্বর একশত বাণদ্বারা 
সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৬। 

মহারাজ! বলবান্ ও ধন্ুদ্ধর আপনার পুত্র অত্যন্ত খিদ্ধ করিলে, 

সাত্যকি অতিশয় ভ্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্রকেও দারুণ পীড়ন করিলেন ॥১৭॥ 

রাজাকে গীড়িত দেখিয়া আপনার মহারথ অপর প্রাত্রেরা বলপুর্বক 

বাণবর্ণদ্বারা সাতাকিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥১৮॥ 

আপনার বহু মহ|রথ পুত্র আবৃত করিলে, সাত্যকি পাচ পাঁচট! বাঁণদ্বারা 

এক এক জনকে বিদ্ধ করিয়। পুনরায় সাত সাতটা! বাঁণে তাহাদের প্রত্যেককে 
বিদ্ধ করিলেন এবং সত্বর আটট] বাঁণে ছুর্যযোধনকে তাঁড়ন করিলেন ॥১৯। 

(১৮)-*"তব পুত্রং মহারথা:...নি। 

১১৬ 



৯২২ মহাভারতে দ্রোণ__ 

প্রহসংশ্চাস্ত চিচ্ছেদ কাম্মকং রিপুভীষণমূ। 

নাগং মণিময়ঞ্ৈব শরৈধ্বজমপাতয়ং ॥২০॥ 
হত্ব। চ চত্ুরো বাহাংশ্চতুভিনিশিতৈ; শরৈ?। 
সারথিং পাতয়াম।স ক্ষুরপ্রেণ মহাবশাঃ ॥২১॥ 

এতম্সিন্নন্তরে চৈব কুরুরাজং মহারথমৃ। 
অবাকিরচ্ছরৈহ্ৃক্টো বন্থভিমন্মভেদিভিঃ ॥২২।॥ 
স বধ্যমানঃ সমরে শৈনেযস্য শরোভমৈঃ | 

প্রাদ্রবৎ সহসা রাজন! পুঞ্রো ছুর্য্যধনস্তব | 

আগ্ল,তশ্চ ততো যাঁনং চিত্রসেনস্ত ধন্বিনঃ ॥২৩। 

হ।হাভূতং জগচ্চ সীদৃদৃষ্ট রাজানমাহবে | 
গ্রস্তমানং সাত্যকিনা খে সোমমিব রাহুণা ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রহমনিতি। অগ ছুয্োধনঙ্গ | নাগং সর্পচিহ্িতম্ ৪২০ 

হত্বেতি। বাহান্ অশ্বান্। ঈদূখবীর্প্রকাখনাদেব মভাঘএ। ইত্যাশয: ॥২১। 

এতম্মিনম্িতি। অন্তরে অবসরে । অবাকিরৎ আনৃশেং সাত্যকিরেৰ ॥২২। 

সইতি। বদ্যমান আহন্যমানঃ। আপুতঃ উতপ্ুত্যারটঃ, যান, রথম্। যট্পাদোহ্রং 
গ্োকঃ ॥২৩। 

হাহেতি। হাহা হাহাকারি, জগত সর্বং কৌরবসৈন্তম। খে আকাশে ॥২৪। 

আর তিনি হাস্য করিতে করিতে ছুর্যোধনের শক্র ভয়াবহ ধনু ছেদন 

করিলেন এবং বাণদ্ধার। তাহার মণিময় নাগধ্বজ নিপাতিত করিলেন ॥২০॥ 

পরে মহাযশা সাতাকি চারিটা সুধার বাণদ্।র! ছুর্য্যোধনের চারিটা 

অশ্বকে বধ করিয়া একটা ক্ষুরপ্রদ্ধারা তাহার সারথিকেও নিপাতিত 

করিলেন ॥২১॥ 

এবং তিনি আনন্দিত হইয়া এই অবসরে বহুতর মন্মভেদী বাণদ্বারা 

মহার্থ ছুর্য্য(ধনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥২২।॥ 

রাজা! তখন আপনার পুত্র ছুর্য্যোধন যুদ্ধে সাত্যকির উত্তম বাঁণে আহত 

হইয়। বেগে প্রস্থান করিলেন, পরে যাইয়! লাফ দিয়! ধন্ুদ্ধর চিত্রসেনের রথে 

উঠিলেন ॥২৩॥ | 

সেই সময়ে আকাশে রাহুকর্তৃক গ্রস্তমাঁন চন্দ্রের ম্যায় রাঁজ। ছূর্য্যোধনকে 
৬ 7 পপি সপ 

(২৩) স বিধামানঃ সমরে."নি। 

স্পাশাপিশীশপীট তা ০০ 



গর্ববণি শততমোহধ্যায়ঃ | ১২৩ 

তং তু শব্দমথ শ্রুত্বা। কৃতবন্মী মহাঁরথ? | 

অভ্যয়াৎ সহস! তত্র যত্রাস্তে মাঁধবঃ গ্রভুঃ ॥২৫॥ 

বিধুন্বানে। ধনুঃ অেষ্ঠং চোদয়ংশ্চৈব বাজিনঃ। 
ভ্খসয়ন্ সারথিং চোঁগ্রং বাহি যাহীতি সত্বরমূ ॥২৬॥ (যুগ্মকস্) 

তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য ব্যাদিতাস্তমিবান্তকম্। 

ঘুযুধাঁনো! মহারাজ ! যন্তারমিদমত্রবীৎ ॥২৭॥ 
কৃতবন্ম। রথেনৈষ দ্রুতম[পততে শরী | 
প্রত্যুদ্ধাহি রখেনৈনং প্রবরং সর্বধন্বিন।ঘ্ ॥২৮॥ 
ততঃ প্রজবিতীশ্বেন বিধিবৎ কল্সিতেন চ। 

আসসাঁদ রণে ভোজং প্রতিমাঁনং ধনুল্মতাম্ ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি | মাধব সাতাকিত, গ্রহথরন্্বগ্রভাববানূ।  খিরুদ্বানশ্চালয়ন্ ২৫২৬ 

তমিতি। ব্যাদিতাশ্াং প্রকটিতবদনম্। যুধুধান: সাত্যকি?, মন্তারৎ মারধিম্ ॥২৭॥ 
কুৃতেতি। আপততে আগচ্ছতি, শী প্রঠারশরযুক্ত। বহুদ্ধে ইন্॥৯৮। 

তত ইতি। তত প্রগবিত| সঞ্ধাতমহাবেগ। অশ্ব] ঘন্ত তেন, বিশিবৎ কল্পিতেন 

সহ্ভিতেশ ৮ রখেন। সণে। ধক হাত প্রতিযানমাধশভূৃতম্ত ভোজন কূতবম্মানম্। আসসাদ 

মাত্যকিঃ প্র।প ॥২৪॥ 

যুদ্ধে পাতাকিকর্তৃক গ্রস্তমান দেখিয়া সমস্ত কৌরবসৈন্ত হাহাকার করিয়া- 

ছিল ॥২$। 

তদ্রনন্তর মহ|রথ কৃতবম্মী মেই হাহ।কার শুনিয়া যেখ।নে অস্ত্র গ্রাভ।ব- 

শ।লী সাত্যকি ছিলেন, সেই দিকে বেগে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে কৃত- 

বন্মা উত্তম ধনু সঞ্চালন, অশ্ব গুলিকে প্রেরণ এবং “সত্বর যাও, সত্তর যাও, 

বলিয়া ভীষণভাবে সারথিকে তিরস্কার করিতেছিলেন ॥২৫--২৬॥ 

মহার।জ! তখন বিবৃতবদন যমের ন্যায় কৃতবম্মীকে আসিতে দেখিয়া 

সাঙ্যকি তাহ।র সারথিকে এই কথা বলিলেন-॥২৭॥ 

“পারি! প্রচুরশরশলী এই কৃতবন্মা রথারোহণে সন্ধর আসিভেছেন। 
অতএব তুমি এই সর্ববধনুর্দরশ্রেষ্টের দিকে গমন কর? ॥১৮। 

তদনন্তর সাত্যকি বেগযুক্তঘেটকচ।লিত ও যথাবিধানে সঞ্জিত রথে 

ধন্থদ্ধরগণের আদর্শ কৃতবন্মার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৯॥ 

(২৬):'ভত্সয়ন্ সারথিঞ্চাগ্রে--বা নি। (২৪৯) ততঃ প্রজবিতাস্বেন রথেন রখিনাং 



৯২৪ মহাভারতে প্রোণ-- 

ততঃ পরমসংক্তুদ্ধ জ্বলিতাবিব পাবকৌ। 
সমেয়াতং নরব্য।ছো ব্যাস্বাবিব তরস্থিনৌ ॥৩০। 
কৃতবন্্া তু শৈনেয়ং যড়বিংশত্যা সমার্পযৎ। 

নিশিতৈঃ নি স্ত সগুভিঃ ॥৩১॥ 
চতুরশ্চ হয়োদারাংশ্চতুভিঃ পরমেধুভিঃ | 

অবিধ্যৎ সাধু দান্তান্ বৈ সৈম্ধবান্ সাত্বতন্ত হি ॥৩২। 

রুক্মধ্বজো! রুক্সপৃষ্ঠং মহদ্িস্ফা মর্য কাম্মকম্। 
রুঝ্সঙ্গদী রুল্সবন্ধা রুক্সপুষ্ৈরবাকিরৎ ॥৩৩| 

ততো হশীতিং শিনেঃ পৌন্রঃ সায়ক1ন্ কতবন্মাণে। 
প্রাহিণোত্বরযা৷ যুক্তো দ্রষ্ট কামে ধনগ্রীয়স্ ॥৩৪॥ 

সোহতিবিদ্ধো বলবতা শক্রণ। শক্রতপন | 

সমকম্পত ভদ্ধর্ষঃ ক্ষিতিকম্পে বথাচলঃ ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। সমেরাতাং সম্মিলিতাবভবতাম্। তরপ্িশৌ বসবন্দৌ 0৩০। 

রুতেতি । সমাপর্ৎ সমপীডয়ৎ। ঘন্তারং সারথিম্ ৮৩১। 

চতুর ইতি। ভয়োদাণান্ মহাশ্বান্। সাধু দাঞ্ছান্ 2শিখিতান্ 1৩২) 

রুক্সেতি । অব্র রুঝং ম্বণম। কুক্পধবজঃ কৃতবন্মা। পঞ্ধপুতথর শবৈঃ ॥৩৬| 

তত ইতি । বিশে পৌঞা সাত্যকিঃ। শ্রাহিণোজ প্রিরধহ ॥৩৭| 

টা 

তৎপরে অত্যন্তক্ুদ্ধ ও প্রজ্জলিত দুটা অগ্নির স্থায় উত্তেজিত নরশ্রেষ্ঠ 

সাত্যকি ও কৃতবন্মা দুইটা বলবান্ ব্যাণ্রের সায় সম্মিলিত হইলেন ॥৩০। 

ক্রমে কৃতবন্ধা ছাব্বিশটা স্ুধার ও তীক্ষ বাণদার! সাঙ্যকিকে এবং অপর 

সাঁতট। বাণদ্বারা তহ!র সারথিকে গীড়ন করিলেন ॥৩১। 

পরে চারিটা উত্তম বাণদ্বার সাত্যকির সুশিক্ষিত সিন্ধুদেশীয় চারিট। 

বিশাল অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩১। 

তাহার পর ত্র্ণধজ, ব্বর্ণকেধুর ও স্বর্ণবন্শ।লী কৃতবন্মী বিশাল ধন্থু 

বিস্ষীরিত করিয়। সাত্যকির উপরে ন্বর্ণপুর্থ বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন ॥৩৩॥ 

তদনন্তর সাত্যকিও সন্বর অর্জনদর্শনাভিল।ধী হইয়। কৃতবশ্মার দিকে 

আশীট। বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৪। 

(৩০) তে গভক্বিমংগ্রথ্টো "নি (৩২) চতুরশতুরে। বাহান্-তবা শি। 



গর্বাণি শততমো হধ্যায়ঃ | ৯২৫ 

ত্রিষষ্ট্য চতুরোহস্তাশ্বান্ সারথিং সগ্তভিঃ শরৈঃ। 
বিব্যাধ নিশিতৈস্ত,ং সাত্যকি? কৃতবন্মণঃ ॥৩৬। 
স্বর্ণপুঙ্ঘং বিশিখং সমাধায় স সাত্যকিঃ। 

ব্যস্থজর্তং মহাজ্বালং সংক্রুদ্ধমিব পন্নগম্ ॥৩৭॥ 

সোহবিশৎ কৃতবন্মণং যমদণ্ডোপমঃ শর? । 

জাম্মুনদ বিচিত্র বন্ম নিভিদ্ ভানুমৎ। 

অভ্যগাদ্ধরণীমুগ্রো রূধিরেণ সমুর্ষিতঃ ॥৩৮। 

সঞ্জতরুধিরশ্চাসৌ সাত্বতেঘুভিরদ্দিতঃ | 
সশরং ধনুরুৎস্যজ্য ন্যপতৎ্ স্ান্দনৌ মাও ॥৩১৯।॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। শত্রোঃ সাত্যকেবলবক্বাদেব গ্রহারস্ট তীব্রতয়। কম্প ইত্যাশয়ঃ ১৩৫ 

দীতি। ত্তিবষ্ট্যা শরৈরিতি সনন্ধ:, চতুরশ্তুঃসংথাকান্ ॥৩৬। 

স্রবর্ণেতি । সমাধায় পনুষি সংগ্বাপ্য। মহাজালৎ মহাতেজগ্চম্ ॥৩৭॥ 

সইতি। জান্বনদেন হ্বণেন বিচিত্রম। ভাভিমছুঙ্জলমূ। ধট্পাদোহ্য়ং শ্লে।কঃ ॥৩৮] 

সঞ্ক1তেতি। অসৌ রুভবম্ম) সা হতেসুডি: সাতাকিখরৈ:। স্যন্দনোত্তনাৎ রথশ্রেষ্ঠাৎ |৩৯॥ 

দরদ্ধম ও শঞ্ঞঙাপন কৃতবন্মা। প্রবল শক্রকর্তক অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়! 

£মিকম্পে পৰ্তের ন্ায় কাপিতে লাগিলেন ॥৩৫। 

(সই সময়ে সাত্যকি স্বর তেষটিট| সুধার বাণদ্ছার। কৃতবম্ম।র চারিট। 

,ঘডাকে এবং সাতটা বাণদ্বারা তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩৬॥ 

পরে সাত্যকি স্বর্ণপুঙ্খ, বিশেষ উজ্জল ও ক্রুদ্ধ সপের ন্যায় একট বাণ 

ধন্তুতে সন্ধান করিয়। তাহ! নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৭॥ 

যমদণ্ডের তুল্য ভীষণ সেই বাণটা যাইয়া কৃতবর্ম(র শরীরে প্রবেশ করিল 

এবং স্ব্ণবিচিত্র ও উজ্জ্বল বন্ধ ভেদ করিয়৷ রক্তসিক্ত হইয়া ভূতলে প্রোথিত 

হইল ॥৩৮॥ 

স।ত্যকির ব।ণে গীড়িত হওয়ায় কৃঙবধর্মমার দেহ হইতে রক্ত নির্গত হইতে 
লগিল; তখন তিনি ধন্ত ও বাণ ত্যাগ করিয়া উত্তম রথ হইতে পতিত 

হইলেন ॥৩৯॥ 

(৩৬)...মপৃতিত স!রথিহ তথ।সাতাকি: সভাবিকরমঃ -ব। নি। (৩৭) ''সমাদার চ 

ম/তাকিতশি (৩৮) মোহঙবিধ্যৎ কঁতবন্মাণম্.বা নি। (৩৭) সঞ্চাত্ররুধিরশ্চানদৌ *; 

বনি। 



৯২৬ মহাভারতে ফ্রোণ-- 

স সিংহদংষ্ো জানুভ্যাং পতিতোইমিতবিক্রমঃ। 
শর|দ্দিতঃ সাত্যকিনা রখোপস্থান্নরর্ষভঃ ॥৪০॥ 
সহক্বাহোঃ সদৃশমক্ষোৌভ্যমিব সাগরমূ । 

নিবার্যয কৃতবন্মীণং সাত্যকিঃ গ্রযো পুনঃ ॥8১। 
খড়গশভিধনুঃকীর্ণাং গজাশ্বরথসম্কুলামৃ। 

প্রবিতো গ্ররুধিরাং শতশঃ ক্ষত্রিযর্ষভৈঃ ॥৪২। 

প্রেক্ষতাং সর্বসৈন্যানাং মব্যেন শিনিপুক্গবঃ | 
অভ্যগাদ্বাহিনী” ভিত্বা বৃত্রে। দেব চমুমিব ॥৪৩॥ (ঘুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
য ইতি । সিংহস্কেব দস! উন্নত। দস্ুঅেণিযগ্ত মঃ| রথশ্ উপস্থান্মধযাৎ ।৪০। 
সহগেতি। মহজবাহোঃ কার্ভবীধ্যাজ্নস্ত। প্রযযৌ অঙ্জুনং প্রতি ॥3১। 
খড়েভি।  শ্রবিতানি উগ।ণি রুধিরাণি যগ্তাং তাং বাহিনীং ভিক্কেতি পরেণ সগষ্থ:) 

প্রেতাত মাতাকিমের পঞছাম্। শিনিপুক্ষবং আত্যকিত। বৃহোষভবঃ 0৪২ ৪৩ 

ভারতভাবদীপঃ 
তে বিবন্ক ইতি 0১-১১॥ চদ্দনে। বুচন্দনতঃ ॥১২_-৩৯| দংগ্াশচতলে। খা 

জার এনে 5: আমুষ্টিতাঃ। সিহপং্টং মগধিতশ্ততুদ্টন্চ সরিভিও 8০ 9) 
ইতি ঘোএপন্দীনি সৈলকগ্াথ়ে ভারতভাবদীপে শততমোহ্প্যায়ঃ ॥১০০। 

সিংহের সার উন্নতদন্ত ও আসাপারণবিক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ কুতবমম। 
সাত্যকির ব।ণে গীড়িত হইয়। রথমপ্য হইতে হাটু গাড়িয়া পতিত হইয়।- 
ছিলেন ॥9০॥ 

কা্তবীধ্যজ্জনের ভুলা মহাবীর এবং সমুদ্রের সায় আক্ষোভ্য কৃতবন্ধকে 
নিবারণ করিয়। সাত্যকি পুনর।য় অর্জনের দিকে চলিলেন ॥8১। 

তরবাধি, শক্তি ও ধনুতে পরিপূর্ণ, হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিব্য।ু এবং 
শত শত হত্রিয়কর্ভক প্রবন্তিভ ভীঘণ রক্তত্রোতে প্লাবিত কৌরবটসন্ঠ ভেদ 
করিয়। সাভাকি প্রেক্ষমাণ সমস্ত সৈন্যের মধ্য দিয়া-বৃত্রাস্ত্র যেমন 
দেবসৈন্য ভেদ করিয়। গিয়াছিলেন, সেইরূশ অজ্জনের দিকে যাইতে 
লাগিলেন ॥৪২--৪৩। 

(৪০).""রথোপস্থে নরর্জ-_পি ব| নি। ১) শাহ্. 'প্রযযৌ ততঃ 
শি। (9৩) মধ্যে তু শিনিপু্দবঃ", বঙ্গ বর্ধ,...বৃত্রহেবান্থ্রীং চমুম- বা নি। 



পর্ন্ণি একাধিকশততমো হধ্যায়ঃ। ৯২৭ 

সমাশ্বস্ত চ হাদ্দিক্যে গৃহ চান্যন্মহদ্বন্বঃ | 
তস্থৌ তত্রেব বলবান্ বারয়ন্ যুধি পাগুবান্ ॥881 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈষ়াসিক্য।ং দ্রে।ণপন্রণি 
জয়দ্রথববে সাত্যকি প্রবেশে কৃতবন্্পরাজয়ে শততমোহ্ব্যাযুঃ ॥০॥ & 

0 

একাধিকশততমোহ্ধধ্যাঁয়ঃ 
(এ হা (9 ৪ ৩৯:০০ ৯ জল 

€ ০ 

সঞ্জয় উবাচ । 

কাল্যমানেধু সৈন্যেবু শৈনেয়েন ততস্ততঃ | 
ভাঁরদ্।জঃ শর ব্রাতৈর্ম হ্তিস্তমবাকিরৎ ॥১। 
স সন্প্রহারস্তযূলে। দ্রোণসাত্বতয়োরভূৎ। 

পশ্যতাং সর্ববসৈন্যানাং বপিবাসবযে।রিৰ ॥২॥ 

ভারতকৌমুদী 
সমিতি । সমান ুম্থীভূয়, হাদ্দি মাঃ কৃতবস্ম! গৃহা গৃচী হ। 0998 

ইতি মহামহোপাধ্যা়-ভারতাচাধ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীণ শট্/চাষ্যবিরচিভায়।ং মহা ভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌঘুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপরবণি জয়দ্রথবদে এততমোহপ্যারঃ ॥০। 

705) 

কালোতি। কাল্যমানেযু মর্ঘামানেধু। শরাখহ ত্রাতৈঃ সমূহ: ১ 
মইতি। সম্প্রহারে। যুদ্ধমূ। সান্বতঃ সাত্যকিঃ। বাসব ইন্দরঃ ॥২। 

ওদিকে বলবান্ কৃতবর্শ। সুস্থ হইয়া অন্য বিশাল ধন্থু গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে 
পাণুবগণকে বারণ করতঃ সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন? ॥৪৪॥ 

স্পপশীশপশ6 09 

ও 

সঞ্জয় বলিলেন--'মহারাজ ! সাত্যকি সেই সেই স্থানে কৌরবসৈন্য 
র্দন করিতে লাগিলে, ভ্রোগ বিশাল শরসমূহদ্বারা তাহাকে আবৃত 
করিলেন ॥১॥ 

(৪৪) . তস্ৌ স তত্র বলবান্...বা নি। * “. চতুদ্িশানিকশততমোইধ্যাম:? বঙ্গ বর্ধ, 
'ষোড়খাধিকশততমোইপ্যাঃ বা রানি। (১). তমবারয়ং-_পি,...সঘবাকিরং-_বা,*। 
মশ্বভিডিরবাকিরং-_নি। 



৯২৮ মহাভারতে দ্রোণ- 

ততে। দ্রোণঃ শিনেঃ পৌত্রং চিত্রে পর্বায়সৈঃ শরৈঃ | 
ত্রিভিরাশীবিষাকারৈরললাটে সমবিব্যত ॥৩॥ 
তৈর্ললাটাপিতৈর্বাণৈু'ঘুধান: স্বলঙ্কৃতঃ | 
ব্যরোচত মহারাজ ! ত্রিশৃঙ্দ ইব পর্ববতঃ ॥8॥ 
ততোইস্ বাণানপরানিক্দ্রাশনিসমস্বনান্। 

ভারদ্বাজো হন্তরপ্রেক্ষী প্রেষয়।মান সংযুগে ॥৫॥ 

তান্ দ্রোণচাপনিম্মক্ভান্ দাশাহ? পততঃ শরান্। 
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং স্থপুষ্নাভ্যাং চিচ্ছেদ পরমা স্ত্রবিৎ ॥৬॥ 

তাঁমস্ত লঘুতাঁং দ্রেণঃ সমবেক্ষ্য বিশা পতে !। 

প্রহ্স্ত সহসাবিধ্যদ্বিংশত্য। শিনিপুঙ্গ বঘ্ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। সর্বেষবয়বেষু আরসৈলৌ হিম: আশীবিঘাকারৈ: মর্পতুপোঃ 0৩। 
তৈরিতি। মুযুধানঃ সাত্যকিঃ। ত্রীণি শৃর্ধাণি যন্য সঃ ॥৪॥ 

তত ইতি। অন্তরপ্রেক্ষী ছিদ্রদর্শী, প্রেষঘামাস চিক্ষেণ ॥৫॥ 

তানিতি। দাশাহে। দাশাহবংশীয়ঃ সাত্যকি: | স্ুপুঙ্থাভ্যাৎ খরা ডয।মূ ॥%। 

তামিতি। লঘুতাং 55058 বিংখত্য। এরই ॥৭। 

তখন সমস্ত উতর সমন ইন্দ্র ও বলির ন্যয় দ্বোণ ও সাতাকির সেই 

যুদ্ধ তুমূলভাবে হইতে লাগিল ॥২॥ 

ক্রমে দ্রোণ বিচিত্র, লৌহময় ও সপতুল্য তিনটা বাণদ্বার সাত্যকির 
ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন ॥৩। 

মহারাজ! তখন সাত্যকি ললাটস্থিত সেই বাণ তিনটাদ্বারা বিশেষ 
অলঙ্কৃত হইয়া! ত্রিশুঙ্গ পব্বতের স্তাগ্ন শোভ। পাইতে লাগিলেন ॥৪॥ 

তদনন্তর দ্রোণ সাত্যকির ছিদ্র (ফাক) দেখিতে পাইয়া ইন্দ্রের বঞ্জের 

তুল্য শব্দচারী অণব কতকগুলি বাণ তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫॥ 

তখন পরমাস্ত্রঙ্জ সাত্যকি ছুই ছুইট। সুন্দরপুঙ্থ বাণদ্বারা দ্রেণের ধন্ট 

হইতে নির্গত সেই বাণগুলিকে ছেদন করিলেন ॥৬৷ 

নরনাথ! দ্রোণ সাত্যকির সেই লঘুহস্ততা দেখিয়! হাস্য করিয়া তৎক্ষণ।ং 
আবার কুড়িট! বাণদ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৭॥ 

(৪) যুযুধানন্বজি্গৈ:. বানি। রত ডি | শিনিপুঙগবমূ__বা নি। 



পর্ববগি একাধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ৯২৯ 

পুনঃ পঞ্চাশতেযণাঁং শতেন চ সমার্পযৎ। 
লঘুতাং যুযুধানস্ত লাঘবেন বিশেষয়ন্ ॥৮॥ 

সমুৎ্পতন্তি বল্ীকাদ্যথ ক্রুদ্ধ! মহোরগাঁঃ। 
তথ। দ্রোণরথাদ্রাজন্! উৎপতন্তি তনুচ্ছিদঃ ॥৯॥ 

তখৈৰ যুযুধানেন স্ষ্টাঃ শতসহস্রশঃ | 
অবাকিরন্ ড্রোণরথং শরা রুধিরভো জনা? ॥১০॥ 

লাঘবাদ্দিজমুখ্যস্ত সাত্বতস্ত চ মারিষ ! | 

বিশেষং নাধ্যগচ্ছাম সমাবাস্তাং নরর্ধভৌ ॥১১। 
সাত্যকিস্তু ততো দ্রোণং নবভির্নতপর্ববভিঃ | 

আজঘান ভূশং ত্রুদ্ধে। ধ্জঞ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১২। 
সারথিঞ্ শতেনৈব ভারদ্বাজস্ পশ্যাতঃ | 

লাঘবং যুযুধনস্থা দৃষ্ট ড্রোণে! মহারথঃ ॥১৩| 

ভারতকৌমুদী 
পুনরিতি। সমাপয়দপীড়য়ং। বিশেষয়ন্ নৃানীকুর্বন্ ॥৮| 

সমিতি। বল্মীকাং উদীমৃত্তিকান্তপাং। তঙুচ্ছিদে দেহচ্ছেদিনে। বানা: 1৯1 
তথেতি। স্ষ্টাঃ ক্ষিপ্তাঃ। অবাকিরন্ আবুগ্ধন্ (১০। 

লাঘবাদিতি। লাঘবাং ক্ষিপ্রকারিতাং, দিভমুখ্যন্ত ছ্োণন্ ॥১১। 

দ্রেণ নিজের লঘ্ভৃহস্ততাদ্বারা সত্যকির লঘুহস্ততাকে খর্ব করতঃ একবার 
পঞ্চশট। আবার একশতট। বাণদ্ব।রা সাত্যকিকে গীড়ন করিলেন ॥৮। 

রাজা ! ক্রুদ্ধ মহা সর্পগণ যেমন উয়ীর মৃত্তিকাস্তূপ হইতে উঠে, সেইরূপ 

প্রেণের রথ হইতে দেহচ্ছেদী বাণ সকল উঠিতে লাগিল ॥৯॥ 

সেইরূপই আবার সাত্যকিশিক্ষিপ্ত রুধিরপাঁয়ী শত শত ও সহস্র সহস্র 
বাণও যাইয়! দ্রেণের রথখান।াকে আবৃত করিল ॥১০। 

মাননীয় রাজা! ড্রোণের ও সাত্যকির লঘ্ুহস্তত। দেখিয়া! আমরা 

তাহার তারতম্য বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ সেই নরশ্রেষ্টের! ছুই জনই 
সমান ছিলেন ॥১১॥ 

তাহার পর সাত্যকি অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া নয়টা নতপব্ব স্ধার বাণদ্বার! 

দ্রোণকে ও তাহার ধ্বজট।াকে আঘাত করিলেন এবং দ্রোণেব সমক্ষেই তাহার 
সারথিকে একশত বাণদ্বারা তাড়ন করিলেন। তখন মহারথ ভ্রোণ সাত্যকির 

(৮)'""শিতেন চ সমার্পয়ৎ 'বানি। (৪).'আপতন্তি ত্গচ্ছিদ:__বা নি। 

১৯৭ 



৯৩০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সপ্ুত্য। সারথিং বিদ্ধা! তুরঙ্গাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ | 

প্বজমেকেন চিচ্ছেদ মাধবস্ত রথে স্থিতম্ ॥১৪॥ (বিশেষকম্) 
অথাপরেণ ভল্লেন হেমপুহ্েন পন্রিণা । 
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে মাধবনস্ত মহাতন; ॥১৫॥ 

সাত্যকিস্ত ততঃ ভ্রুদ্ধে ধনুস্ত্যক্ত। মহারথঃ। 
গদাঁং জগ্রাহ মহতীং ভারদ্বাজায় চাক্ষিপৎ ॥১৬ 
তামাপতন্তীং সহসা পষ্টবদ্ধাময়ম্ময়ীম্। 

হ্যবারয়চ্ছরৈর্দেণে বন্ুভিরহুরূপিভিঃ ॥১৭॥ 

অথান্যদ্ধন্ুরাদায় সাত্যকি? সত্যবিক্রমঃ | 

বিব্যাধ বহুভিবাঁরে। ভারদ্বাজং শিতৈঃ শরৈঃ ॥১৮1 
বিদ্ধা চ সমরে দ্রোণং সিংহনাদমমুঞ্চত | 

তং বৈ ন মন্বুষে দ্রোণঃ সর্ববশস্ত্ভৃতীং বরঃ ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
সাত্যকিরিতি। নতপর্বভির্বক্রোপান্ৈঃ | সারথিঞ্চাজঘান। মাধবগ্য সত্যকে? ॥১২-১৪। 

অথেতি। ভল্লেন তদাখ্যেন, পত্বিণা কম্কপক্ষযুক্তেন বাথেন ॥১৫॥ 

সাত্যকিরিতি। ভারদ্বাজায় দ্রোশং প্রতি চ অক্ষিপং তাং গদাম্ ॥১৬| 

তামিতি। পটবদ্ধাৎ স্বর্ণপট্রবেষ্টিতাম্, অয়ন্মরীং লৌহমদীম্ ॥১৭ 
অথেতি। সত্যবিক্রমস্বাদেবেদুণং বীরবমিতি ভাব: ॥১৮| 

লঘুহস্তত! দেখিয়া! সন্তরট! বাণদ্বারা তাহার সারথিকে এবং ভিন তিনটা 
বাণদ্বারা অশ্বগুলিকে বিদ্ধ করিয়া একটা বাণদ্বারা সাতাকির রথস্থিত 

ধ্বজটাকে ছেদন করিলেন ॥১২--১৪॥ 

তৎপরে তিনি স্বর্ণপুঙ্গ ও কম্কপক্ষযুক্ত অন্য একট। ভল্লদ্বার! যুদ্ধে মহাত্মা 

সাতাকির ধন্নু ছেদন করিলেন ॥১৫॥ 

তদনন্তর মহারথ সাত্াকি ক্রুদ্ধ হইয়া ধন্নু ত্যাগ করিয়া একুটা বিশাল 

গণা গ্রহণ করিলেন এবং তাহ! দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬॥ 

ত্বর্ণপট্টবেষ্টিত ও লৌহময়ী সেই গদাটা আসিতে লাগিলে, দ্রোণ নানাবিধ 
বহুতর বাণদ্বার! সেটাকে বারণ করিলেন ॥১৭॥ 

তাহার পর যথার্থবিক্রমশালী বীর সাত্যকি অন্ত ধনু লইয়া বহুতর 

সুধার বাণদ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৮৪ 

(১৭). প্টনদ্ধাম্...বঞ্ধ বর্দ।  (১৮).-সাভ্যকিঃ পরবীরহা-..বঙ্গ বর্ধ। (১৯) স 

বিদ্ধা সরে দ্রোণম্.'্রোণঃ সিংহনাদং মহাত্মনঃ--বা নি। 



গর্ববণি একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৯৩১ 

ততঃ শক্তিং রণে দ্রোণে। কুলক্সদগচাময়ম্মধীম্ । 
ত্বরয়! প্রেষয়ামীন মাধবস্ত রথং প্রতি ॥২০॥ 

অনাঁসাগ্য তু শৈনেয়ং সা শক্তি? কাঁলসন্গিভা 
ভিত্বা রথং জগামোগ্র। ধরণীং দারুণম্বন। ॥২১॥ 

ততো! দ্রোণং শিনেঃ পৌত্রো রাজন্ ! বিব্যাধ পত্রিণ।। 

দক্ষিণং ভূজমাস1ছয গীড়যন্ ভরতর্ষভ ! ॥২২।॥ 

দ্রোণোইপি মমরে রাজন্! মাধবস্ত মহদ্ধনুঃ । 

অদ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ রথশক্ত্য। চ সারথিম্ ॥২৩। 

মুমোহ সারথিস্তস্য রথশক্ভ্যা সমাহত?। 

ম রথোপস্থমাসাদ্য মুহুর্ভং বৈ ন্যধীদত ।২৪। 

ভারতকৌমুদী 
[বদ্ধেতি। নমমুষে নমেহে। যতঃ অর্বশস্্রভৃতাৎ বরঃ ॥১৯॥ 

তত ইতি। রুক্সদপ্ডাং সবর্ণদপ্ডাম্, অয়ন্ময়ীং লৌহময়ীম। মাধবন্ত সাত্যকেঃ ॥২০। 
অনাসাগ্েতি। অনাসাগ্ সাত্যকেঃ কিঞ্চদিপসরণাৎ। কাঁলসন্নিভা যমতুলযা ॥২১॥ 
তত ইতি । পত্রিণ' ক্কপঙ্গযুক্তেন বাণেন। আসাগ লক্ষয়িত্ব! ॥২২। 
দ্রোণ ইতি । অর্দচন্দ্রেণ তধাখ্যেন বাণেন। সারথিমাজঘানেতি শেষঃ ॥২৩| 

মুমোহেতি। রথস্ত উপস্থমুপবেশনস্থানম্। ন্তষীদত উপাবিশৎ 1২৪। 

ভারতভাবদীপঃ 
কালামানেঘিতি ॥১--২২। রথশক্ত্যা কেতুসপত্র/কারমুখ। এক্তা! ॥২৩--৩৬॥ 

ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাধিকশততমোধধ্যায় ॥১০১। 

এবং দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহন।দ ছাড়িলেন। কিন্তু সর্বশস্্রধারিশ্রেষ্ঠ 
দ্রোণ সে সিংহনাদ সহা করিলেন না ॥১৯। 

সুতরাং দ্রোণ একটা ন্বর্ণদণ্ডা ও লৌহময়ী শক্তি সাত্যকির রথের দিকে 
সত্বর নিক্ষেপ করিলেন ॥২০॥ 

যমের তুল্য তীষণ। ও তীষ্ণশব্দা সেই শক্তিটা যাইয়া সাত্যকির গায়ে 
ন| লাগিয়৷ তাহার রথ তেদ করিয়া ভূতলে পতিত হইল ॥২১॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! তাহার পর সাত্যকি গীড়ন করিবেন বলিয়। দ্রোণের 

দক্ষিণ বাহু লক্ষ্য করিয়া একট! বাণদ্বার! তাহ! বিদ্ধ করিলেন ॥১২।॥ 

রাজ! দ্রোণও যুদ্ধে একট। অর্ধচন্দ্রবাণদ্বারা সাত্যকির বিশাল ধনু 
কাটিয়া ফেলিলেন এবং রথশক্তিদ্বারা তাহার সারথিকে আঘাত করিলেন ॥২৩। 

(২০)--"তরম। প্রেষয়ামাস'' বা নি। (২৪)... মুহূর্ত সংন্যধীদত-_বা নি। | 



১৩২ মহাভারতে জ্রোণস্- 

চকা'র গাত্যকী রাজন! তত্র কর্মাতিমানুষমূ। 
অধোধয়চ্চ যদ্দ্রোণং রশ্মীন্ জগ্রাহ চ স্বয়ম ॥২৫॥ 

ততঃ শরশতেনৈব যুধুধানে! মহারথঃ | 
অবিধ্যদব্রাক্মণং সংখ্যে হুষ্টরূপো বিশাংপতে ! ॥২৬॥ 
ততো দ্রোণঃ শরান্ পঞ্চ প্রেষয়ামাস ভারত !। 
তে তস্য কবচং ভিত্া পপুঃ শোণিতমাহবে ॥২৯॥ 

নিবিদ্বস্ত শরৈর্ঘোরৈরক্রধ্যৎ সাত্যকিভূশম্। 
সায়কান্ ব্যস্থজচ্চাপি বীরো রুক্সরথং প্রতি ॥২৮॥ 
ততো দ্রোণস্ত যন্তারং নিপাত্যৈকেষুণ! ভুবি। 
অশ্বান্ ব্যদ্রাবয়দাগৈহতসৃতান্ মহারঃ ॥২৯। 

ভারতকৌমুদী 
চকারেতি | তন্ধত্দাণীম্। রম্মীন্ অশ্বমুখরজ্ভ,; 0২৫। 

তত ইতি। মুযুধান: সাতাকিঃ | ব্রাঙ্গণং ড্রোণম্ ॥২৬| 

তত ইতি। তশ্তয যুুধানস্য | শোণিতং রুধিরম্ ॥২৭। 

নিবিদ্ধ ইতি। ব্যহ্থজহ ন্যক্ষিপৎ। রুল্মরথং ন্বর্ণপচিতরথং দ্রোণম্ ॥২৮। 
তত ইতি। মন্থারং সারথিম্। বাত্রাবয়দ্ানাশয়ং, হস্থতান্ হতসারথীন্ ॥২৯॥ 

তখন সাতাকির সারথি রথশক্তিদ্বারা আহত হইয়া মোহিত হইল এবং 

রথের উপবেশনস্থানে যাইয়া মুহুর্ভকীল উপবেশন করিল ॥২৪। 
রাজী! তৎকালে সাত্যকি অলৌকিক কার্য করিলেন। যে হেতু তিনি 

দ্রেণের সহিত যুদ্ধও করিতে লাগিলেন এবং নিজেই অশ্বের মুখরজ্জুও ধারণ 
করিতে থাকিলেন ॥২৫। 

নরনাথ! তাহার পর মহারথ সাত্যকি হষ্টচিত্তে একশত বাণদ্বারাই 
যুদ্ধে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৬। 

... ভরতনন্দন! তৎপরে দ্রেণ পাচট! বাণ নিক্ষেপ করিলেন; সেই বাঁণ- 
গুলি যাইয়। সাত্যকির বশ্ম ভেদ করিয়। তাহার রক্ত পান করিল ॥২৭॥ 

সেই সময়ে বীর সাত্যকি ভয়ঙ্কর বাণগুলিদ্বারা বিদ্ধ হইয়া অত্যন্তকুদ্ধ 
হইলেন এবং দ্রোণের প্রতি বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২৮॥ 

তদনন্তর মহারথ সাত্যকি একটা বাণদ্বারা প্রোণের সারথিকে ভূতলে 

নিপাতিত করিয়া অপর বাণসমৃহদ্বারা তাহার অশ্বগুলিকে বিনাশ 
করিলেন ॥২৯। 

ূ (২৭).'.তে থেরাঃ কবচং ভিত্বা'..বা নি। (২৯)...হতহতাংস্ততন্তত:__বা নি। . 



পর্ববণি একাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৩৩ 

স রথঃ প্রদ্রুতঃ সংখ্যে মগুলানি সহঅ্শঃ | 
চকাঁর রাজতে রাজন্! ভ্রাজমান ইবাংশুমান্ ॥৩০॥ 
অভিদ্রবত গৃহীত হয়ান্ দ্রোণন্ত ধাবতঃ| 

ইতি ্ম চুক্ুশুঃ সর্ব রাঁজপুত্রাঃ সরাজকাঃ ॥৩১। 
তে সাত্যকিমপান্তাশু রাজন্! বুধি মহারথাঃ। 

যতো দ্রোণস্ততঃ সর্বেব সহসা সমুপাঁদ্রবন্ ॥৩২।॥ 
তান্ দৃষ্ট। প্রদ্রুতান্ সর্ববান্ সাত্বতেন শরাদ্দিতান্। 
প্রভগ্নং পুনরেবানীভব সৈন্যং সম।কুলম্ ॥৩৩| 
ব্যস্ত চ পুনর্ঘারং গন্থা দ্রোণো ব্যবস্থিতঃ | 
বাঁতায়মানৈস্তৈর শশৈহ্ঘতো বৃঞিশিরা দ্দিতঃ ॥৩৪। 
পাঁও্পাঞ্চালসংভগ্রং ব্যহমালোক্য বীর্যযবান্। 
শৈনেয়ে নাকরোদ্যত্বং ব্যহমেবাভ্যরক্ষত ॥৩৫। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। প্রদ্রতে। জ্রতং চলিত: রাজতঃ তেজসা দীপ্যমানন্য প্রোণস্ত 1৩০ 
অভীতি। অভিদ্রবত অতিপাবত। ডুত্তুসশুঃ উচ্চৈরচ:। সরাজকা রাজভিঃ সহ ॥৩১। 
তইভি। অপাশ্ত বিহায়। খতে| বর, ভতস্তত্র। সমুপাঞ্রবন্ দ্রুতমগন্ছন্ ॥৩১। 
তাশিতি। প্রদ্রুতান্ ফোথরখবারণার আহহ গতান্। গ্রভগ্ৎ বিশিষ্টম্ ॥৩৩। 
বুহঙ্েতি। বাতায়মানৈবাযুবদেগেন গচ্ছিং। বুফিদ্বাঠাঃ মতাটিত 0৩৪1 
পাণ্ডিতি। বীদ্যবান্ দ্রোণঃ। শৈনেরে সাত্যকিনিবারণে ॥৩৫॥ 

রাজা! তেজে দীপ্যমান দ্রোণের সেই রথখানা রণস্থলে দ্রত চলিতে 

থকিয়! উজ্জল শ্ধ্যের ম্যায় মগ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥৩০॥ 

এই সময়ে রাজার! ও রাজপুত্রের৷ সকলে বলিতে লাগিলেন যে, “দ্রুত 

যাও, ধাবনপ্রবৃত্ত দ্রোণের অশ্বগুলিকে ধর? ॥৩১॥ 

রাজা! তখন সেই মহারথেরা সকলে সহ্বর সাত্যকিকেও ত্যাগ 

করিয়া_-যেখানে দ্রেণ ছিলেন, সেইখনে বেগে গমন করিলেন ॥৩২॥ 

সাত্যকির বাণে গীড়িত তাহাদের সকলকে ধাবিত হইতে দেখিয়। 
আপনার আকুল সৈন্য পুনরায় ভগ্ন হইল ॥৩৩ 

ওদিকে বায়ুর ন্তায় দ্রুতগামী অশ্বগণ লইয়। গেল বলিয়া সাত্যকির বাণে 

গীড়িত দ্রোণ পুনরায় ব্যুহদ্দারে যাইয়৷ অবস্থান করিলেন ॥৩৪॥ 
বলবান্ দ্রোণ-সেখানে যাইয়া আপন ব্যুহকে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকর্তৃক 



৯৩৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

নিবার্ধ্য পাুপাঞ্চালান্ দ্রোণাগ্িঃ গ্রদহন্গিব। 
তস্থো ক্রোধাগ্লিসংদীপ্তঃ কালসূরধ্য ইবোদিতঃ ॥৩৬। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহস্্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভ্রোণপর্বপি 
জয়দ্রথবধে সাত্যকিপ্রবেশে দ্রোণপরাজয়ে 

একাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

ই 08-০ 

দ্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
সপ শপ আ্পসপ 0 সত (0 স্পা ীশশি 

সপ্তীয় উবাচ। 

দ্রোণং স জিত্ব পুরুষপ্রবীরশুথৈব হাদ্দিক্যমুখাংস্ত্রদীয়।ন্ | 
প্রহস্ত সুতং বচনং বভাষে শিনিপ্রবীরঃ কুরুপুঙ্গবাগ্র্য ! ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
নিবাধ্যতি। ভ্রোখে|খগ্রিরিব সঃ। কালন্ুয্যঃ প্রলরকালীন সুর্য: ॥৩৬| 

ইতি মহামভোপাধ্যায়-ভারত ঢাধ্য-শ্রীহরিদানসিদ্ধান্বাগীশতট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকারাং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাস্তাৎ দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০। 
---77(5) 

দ্রোণমিতি। ভাদ্দিকামুখান্ কৃতবন্মাদীন্। হে ঝুকুপুঙ্গবাগ্র্য! ধৃতরাষট্ী!॥১। 

ভগ্ন দেখিয়া সাত্যকির নিবারণে আর যত করিলেন না, ব্যহই রক্ষা করিতে 
লাগিলেন ॥৩৫। 

দাহকারী অগ্নির তুল্য এবং প্রলয়কালোদিত সুর্যের সমান দ্রোণ 

ক্রোধানলে উত্তেজিত হইয়া পাগ্ুব ও প1ধালদ্রিগকে বারণ করিতে থাকিয়া 
সেইস্থানেই রহিলেন? ॥৩৬॥ 

9০209 
99০ 

সপ্তয় বলিলেন_কুরুবংশশ্রেষ্ঠ! পুরুষপ্রধান ও শিনিবংশপ্রবীর 
সাত্যকি আপনার পক্ষের কৃতবন্মপ্রভৃতি যোদ্ধাদিগকে ও দ্রোণকে জয় 

করিয়া মন্দহাস্যপুর্বক সারথিকে এই কথ! বলিলেন-__॥১॥ 

** 'পঞ্চদশাধিকশততমোধধ্যায়ঃ? বঙ্গ বর্ধ, 'সপ্তদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ? বা রা নি। 



পর্ববণি দ্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ৯৩? 

নিমিতমীত্রং বয়মত্র সুত! দগ্ধারয়; কেশবফান্তনভ্যামৃ। 

হতান্ নিহন্মেহ নরধভেণ বয়ং স্থরেশাত্বসমুদ্ভবেন ॥২। 

তমেবমুভ্ত। শিনিপুঙ্গবস্তদা মহাহবে সোইগ্রযধনুদ্ধরোইরিহা | 
কিরন্ সমন্তাৎ সহসা শরান্ বলী সমাপতচ্ছ্যেন ইবামিযাশয়া ॥৩ 
তং যান্তমশ্বৈঃ শশিশঙ্ববর্ণেবিগাহা সৈন্যং পুরুষপ্রবীরমৃ। 
নাশরু.বন্ বারয়িতৃং সমন্তাদীদিত্যরশ্মিপ্রতিমং নরা গ্র্যমূ ॥8॥ 

অসঙ্াবিক্রান্তমদীনসন্তং সর্ব গণা ভারত! ঘে ত্বদীয়াঃ। 

সহত্রনেত্রপ্রতিমপ্রভীবং দিবীব সুর্ধ্যং জলদব্যপায়ে ॥৫॥ (যুগ্মকম্) 
অমর্পুর্ণস্বতিচিত্রযোধী শরা'সনী কাঞ্চনবন্মধারী । 
স্থদর্শনঃ সাত্যকিমাপতন্তং স্যবারয়দ্রাজবরঃ প্রসহ্থ ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
নিমিভ্তেতি | বয়মিতি “বান্মাদশ্চ” ইতি বহুবচনম্। অহমিত্যর্থঃ| দগ্ধা অয় ইতি 

বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্ষঃ। নিহন্মেতি চাগ্তন্যামড়াগমাভাব আর্নঃ | সুরেশাস্মসমুদছুবেন 

ইন্্পুত্রেণাজ্জনেন ॥২। | 

তমিতি। অরিহা শন্রহস্ত । শ্লেন: পক্ষী, আমিযাশয়। মাংসলোভেন ॥এ| 

তমিতি। বিগাহা আলোডা, সৈন্তং কৌরববলম্। অদীনসব্বম্ অনশ্লাধ্যবসায়ম, গণা 
যোদ্ধ সমৃহাঃ | সহম্্নেত্র ইন্্রঃ | জলদব্যপায়ে মেঘাপসরণে ॥৪-৫। 

_ দারথি! এই জয়ে আমি কেবল নিমিত্ত । কেন না, কৃষ্ণ ও অজ্জবনই 
শক্রগণকে দগ্ধ করিয়! গিয়াছেন। সুতরাং নরশ্রেষ্ঠ ইন্দরপুত্র অঙ্ঞুন যাহা- 
দিগকে বধ করিয়। গিয়াছেন, আমি তাহাঁদিগকেই বধ করিয়াছি ॥২।॥ 

বলবান্, ধনুদ্ধরশ্রেষ্ঠ ও শত্রহস্তা সাত্যকি সারথিকে এইরূপ বলিয়া 
তখন মহাযুদ্ধে সকল দিকে বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়া মাংসলোভে শ্যেনপক্ষীর 
ন্যায় বেগে চলিতে লাগিলেন ॥৩॥ 

ভরতনন্দন! পুরুষপ্রবীর, সূর্ধ্যরশ্মির ন্যায় তেজম্বী, নরশ্রেষ্ঠ, অসহা- 

বিক্রমশালী, মহাধ্যবসায়সম্পন্ন, ইন্দ্রের তুল্য প্রভাবযুক্ত এবং মেঘাপগমে 
আকাশের শুর্য্যের সমান প্রখর সাত্যকি চন্দ্র ও শঙ্খের তুল্য শুভ্রবর্ণ অশ্বগণের 

গুণে কৌরবসৈন্ত আলোড়ন করিয়া! যাইতে লাগিলে, আপনার পক্ষে যে 

সকল যোদ্ধা! ছিলেন, তাহার] সকল দিক্ হইতে আসিয়াও তাহাকে বারণ 
করিতে পারিলেন না ॥৪-_৫॥ 

.(২)-দিপ্কা রখাঃনি। তঃ পরম্ 'সপ্চয় উবাচ” নি। (৩)..মহামধে বা নি। 

(৪)...প্রোতিমং রথাগ্র্যম--বা নি। 



৯৩৬ মহাভারতে ফ্রোণ--- 

তয়োরভূদ্ভারত! সম্প্রহারঃ সথদারুনস্তং মমভি প্রশংসন্। 
ঘোধাস্তদীয়াশ্চ হি সোমকাশ্চ বৃত্রেন্্রযো বুদ্ধিমিবমরোঘাঃ ॥। 

শরৈঃ স্ৃতীক্ষেঃ শতশোহভ্যবিধ্যৎ স্থদর্শনঃ সান্বতমুখ্যমাজেখ। 
অনাগতানেব তু তান্ পৃকান্ চিচ্ছেদ বাগৈঃ শিনিপুঙ্গবোহপি ॥৮। 

তখৈব শক্রপ্রতিমোহপি সাত্যকিঃ স্থদর্শনে বান্ ক্ষিপতি ন্ম সায়কান্। 
দ্বিধা ব্রিধ! তানকরোহ স্বদর্শনঃ শরোভমৈঃ স্যন্দনবর্ধযমাস্থিতঃ ॥১৯| 

সংপ্রেক্ষ্য বাণান্ নিহতাংস্তদানীং স্থদর্শনঃ সাত্যকিবাণবেগৈঃ | 
ক্রোধাৎ প্রনৃত্যনিব তিগাতেজাঃ শরান্ ব্যমুগ্চভপনীয়চিত্রান্ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
অমমেতি। অমবপুণঃ প্রেধব্যাপ্তচিত্তঃ | শরাসনী ধনুম্মান্। প্রসহ বলেন ॥৬। 
তয়োরিতি। সম্প্রহারে যুদ্ধমূ। সমভিপ্রখংমমিতি অড।গমাভাব আর্ধঃ ॥৭। 

শরৈরিতি। সাত্বতসুখ্যং সাত্যকিম, আজ যুদ্দে। পৃষংকান্ বাণান্ ॥৮| 

তখোতি। পক্রপ্রতিযোগপি ইন্্রতুপ্যোহপি। শ্ন্দনবধয, রথঅেষ্টম্ ॥৯॥ 

সাপ্রেঙ্গোতি | ব্দুঞ্চং ন্তক্ষিপ২, তপনীপনচিত্রান্ ন্বর্চিততয়া বিচিজ্রান্ ॥১০। 

সাত্যকি আমিতে ল।গিলে, অতিবিচিত্রযোধী নুদ্ধর ও সর্ণবন্সরধারী 
রাজশ্রেষ্ঠ সুদর্শন অত্যন্তক্রুষ্ষ হইয়। বলশুর্বক উহাকে নিবারণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন ॥৬। 

ভরতনপ্দন! তখন তাহাদের অতিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। সুঙর।, 
দেবগণ যেমন বৃত্রাস্থর ও ইন্দ্রের যুদ্ধের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
আপনার পক্ষের যোদ্ধারা ও সোমকেরা সেই যুদ্ধের প্রশংসা! করিতে 
লাগিলেন ॥৭॥ 

রাজা সুদর্শন সাহতবংশশ্রেষ্ঠ সাতাকির প্রতি শত শত স্তৃতীক্ষ বাণ 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেগুলি না অ(সিতেই সাত্যকিও বাঁণদ্বারা 
সেগুলিকে ছেদন করিতে থাকিলেন ॥৮॥ 

সেইরূপই ইন্দ্রতুল্য সাত্যকিও স্ুদর্শনের দিকে যে সকল বাণ নিক্ষেপ 
করিতে থাকিলেন, উত্তম রথারঢ সুদর্শন উত্তম উত্তম বাণদ্বারা সেগুলিকে 
ছুই খণ্ড বা তিন খণ্ড করিয়৷ ফেলিতে লাগিলেন ॥৯। 

সাত্যকির বাণে নিজের বাণ সকল প্রতিহত হইতেছে দেখিয়। তখন 

0৭). .সমতিপ্রখং সন. বা নি। 'শতশো! বিধ্যৎ, পি. 'শতশে। ্বিধ্যত... 
বঙ্গ বর্ঘ, ' চিচ্ছেদ রাজন্ ''বা নি। (১০) তান্ বীক্ষ্য...ক্রোধাদ্দিধঙ্ষপ্িব...বা নি। 



পর্ববণি দ্যধিকশততমো হ্ধ্যায়ঃ | ৯৩৭ 

পুনঃ স বাঁণৈস্তিভিরগ্রিকক্ৈরা কর্ণপূর্ণেমিশিতৈঃ হ্পুখৈঃ | 
বিব্যাধ দেহাবরণং বিভিছ্য তে সাত্যকেরাবিবিশুঃ শরীরম্ ॥১১॥ 

তখৈব তস্তাবনিপালপুত্রঃ সন্ধায় বাণৈরপরৈর্ভ'লস্তিঃ। 
আজদ্ষিবাংস্তান্ রজতপ্রকাশাংশ্চতুভিরশ্বাংশ্চতুরঃ প্রস্থ ॥১২॥ 
তথ তু তেনাভিহতস্তরম্বী নপ্তা শিনেরিক্দ্রসমীনবীধধ্য2 | 

হৃর্শনস্তেষুগণৈঃ স্তীক্ষেহ্য়ান্ নিহত্যাশড ননাদ নাঁদম্ ॥১৩॥ 

অথাস্ত সুত্য শিরে নিকৃত্য তল্লেন শক্রাশনিসমিভেন | 

স্দর্শণস্যাঁপি শিতেন বীরঃ ক্ষুরেণ চিচ্ছেদ শিরঃ প্রন ॥১৪॥ 

সকুগুলং পূর্ণশশি প্রকাশ ভ্রাজিষু বক্তং নিচকর্ত দেহাৎ। 
পুরা যথ। বজ্জধরঃ প্রস্থ বলস্ত সংখ্যেহতিবলস্ত রাজন্ ! ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

পুনরিতি। আকর্ণপৃণৈ৫ আকর্ণাকুষ্টবন্থনিক্ষিপ্তৈঃ ৷ দেহাবরণং বন্ব ॥১১। 

তথেতি। অবনিপালপুত্রঃ স্থদর্শনঃ | রঙ্তপ্রকাখান্ রৌপ্যবত শুশ্রবর্ণান্ ॥১২। 
তথেতি। তরম্বী বলবান্, নপ্তা পৌত্রঃ। ইযুগণৈর্বাণসমূহৈঃ। ননদ চকার 1১৩ 

অখেতি। স্তন্ত সারথেঃ, নিকৃত্য ছিত্বা। শিতেন স্থধারেণ ॥১৪॥ 

মহাতেজ! সুদর্শন ক্রোধবশভঃ যেন বৃত্য করিতে থাকিয়া! স্বর্ণথচিত বাণসমূহ 
নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন ॥১০। 

সুদর্শন পুনরায় ধন্ুুখানাকে কর্ণপধ্্যন্ত আকর্ণ করিয়! সুধার, স্ুন্দরপুঙ্খ 
ও অগ্নিতুল্য তিনট! বাণ নিক্ষেপ করিলেন । সেই বাঁণগুলি যাইয়। সাত্যকির 
বশ্ম ভেদ করিয়৷ তাহার দেহের ভিতরে প্রবেশ করিল ॥১১। 

সেইরূপই আবার রাজপুত্র সুদর্শন উজ্জ্বল অপর চারিট। বাণ সন্ধান 

করিয়া তাহাদ্বারা বলপুব্বক সাত্যকির সেই রৌপ্যতুল্য শুত্রবর্ণ চারিটা 
অশ্বকে আঘাত করিলেন ॥১১॥ 

সুদর্শন সেই ভাবে আঘাত করিলে, বলবান্ ও ইন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী 
সাত্যকি সুতীক্ষ বাণসমূহদ্বার1 সত্বর সুদর্শনের অশ্বগুলিকে বধ করিয়া সিংহ- 
নাদ করিলেন ॥১৩। 

তাহার পর মহাবীর সাত্যকি ইন্দ্রের বজ্রের তুলা একটা ভল্লদ্বারা 
স্থদর্শনের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া আর একট স্ুধার ক্ষুরপ্রদ্ধার! 

বলপূর্বক স্ুদর্শনেরও মস্তক চ্ছেদন করিলেন ॥১৪। 
. (১৩)-"ইন্দরসমানকল্প:-..পি বঙ্গ বর্ধ। (১৪).--সুদর্শনস্তাপি শিনিপ্রবীরঃ ্ষুরেণ 

কালানলসন্গিতেন--বা নি। 

১১৮ 



০০০ 

৯৩৮ মহাভারতে 

নিহত্য ত: পাখিবপুত্রপৌত্রং রণে যদুনাম্বষতত্তরস্বী। 
মুদ। সমেতঃ পরয়। মহাত্সা ররাজ রাজন! হ্ৃররাঁজকল্পঃ ॥১৬। 
ততো যযাবজ্ছনমেব বীরো! নিবা্য সৈন্যং তব মার্গণৌঘৈঃ 
সবশ্বযুক্তেন রথেন রাজন! লোকং বিসিম্মাপযিযুন্ববীরঃ ॥১৭॥ 
ততস্ত বিম্মাপয়নীয়ম গ্র্যমপুজয়ন্ যোৌধবর1ঃ সমেতাঃ | 
যদব্ভমানী নিষুগোচরেহরীন্ দদাহ বাণৈহতভূগ্যখৈব ॥১৮। 

ইতি শ্রীমহ(ভারতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাঁং দ্েগপর্ববণি 
জয়দ্রথববে সাত্যকিপ্রবেশে স্দর্শননিপাতে 

দ্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভারতকৌমুদী 
সেতি। ভ্রাজিঝু উজ্জলমূ, নিচকণ্ত শিকৃত্য পাতয়ামাস। বলল্যাসুর নয ॥১৫। 

নিহত্যেতি। পাধিবয়োঃ পুত্রশ্গামৌ পৌন্রশ্চেতি তং বংশানুক্রমেণ রাজানমিত্যর্থঃ। 
যদৃনামুষভো যছুবংশশরেষ্ঠঃ সাত্যকি:, তরম্বী বলবান্। মুদা শব্রবধানন্দেন ॥১৬| 

তত ইতি। মার্গণৌধৈর্বামসমূহৈঃ | বিসিম্মাপরনিমুবিম্মিতৎ কণ্ঠ মিচ্ছুঃ ॥১৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

দ্রোণমিতি ॥১--১৭॥ অগ্যং প্রন্বানং কম্ম ॥১৮| 

ইতি দ্রোখপর্ববণি শৈলকঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বধিকখততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১০২| 

রাজা! পুব্বকালে ইন্দ্র যেমন যুদ্ধে বলপুব্বক মহাঁবলশালী বলাম্থারের 
মস্তক ছেদন করিয়া নিপাতিত করিয়।ছিলেন, সেইরূপ সাত্যকিও কুগুলযুক্ত, 
পূর্চন্দ্রতুলা ও উজ্জল স্ুুদর্শনের মস্তক ছেদন করিয়া দেহ হইতে নিপাতিত 
করিয়াছিলেন ॥১৫॥ 

রাজা! ক্রমে যছুবংশশ্রেষ্ঠ, বলবান্, মহাত্মা! ও ইন্দ্রের তুল্য প্রভাবশালী 
সাত্যকি যুদ্ধে রাজার পুত্র ও রাজারই পত্র স্ুদর্শনকে বধ করিয়া! পরমানন্দিত 
হইয়া শোভ1 পাইতে লাগিলেন ॥১৬॥ 

রাজা! তদনন্তর মনুষ্যবীর সাত্যকি বাণসমূহদ্ধ।রা আপনার সৈম্তগণকে 
নিবারণ করিয়। করিয়া লোকের বিন্ময় জন্মাইতে থাকিয়া উত্তমাশ্বযুক্ত রথে 

অর্জনের দিকেই যাইতে থাকিলেন ॥১৭। 

(১৭) ততে। যযাবজ্জুন এব যেন. 'পিবঙ্গ বর্ধ,..-রথেন যুগ্ন লোকান্...পি,***রখেন 

নৃত্যন লোকান্**'বঙ্গ বর্ধ। (১৮)"* প্রবর্তঃ মানানিযুগোচরেহরীন্-*'ব। নি। * 

যোড়শাধিকশততযোহধ্যায়ঃ বঙ্গ বদ্ধ, “*অষ্টাদশাবিকখততমোহ্ধাযায়ঃঃ বা রা নি। 



ব্র্যধিকশততমোহ্ধ্যাঁয়ঃ 
ঢ 

০...» ই পরিজ 

€ 

সঞ্জয় উবাচ। 

ততঃ স সাত্যকিধামান্ মহাকস। রৃঝিপুঙ্গবঃ | 
সর্শনং নিহত্যাজৌ যন্তারং পুনরক্রবীৎ ॥১॥ 
রথাশ্বনীগকলিলং শরশক্ত াম্মিমালিনস্ | 
থড়ণমত্স্তং গদাঞাহং শুর রাবমহ ন্বনম্ ॥২॥ 

প্রাণাপহারিণং ঘোরং বাদি ত্রোৎকুষ্টনাদিতঘৃ। 
যোধানামন্তরখস্পর্শ দুদ্র্যং বিজয়ৈধিণাম্ ॥৩। 

তীর্ণঃ স্মে। ছুস্তরং তাত! দ্রোণানীকমহারণবন্। 

জলমন্ধবলেনাজে পুরুষাদৈরিবারৃতম্ ॥8॥ (বিশেষকথ্) 
ভারতকৌমুদী 

তদিতি। তং কম্ম, বিস্মাপয়নীয়ং বিস্ময়জনকম্। করর্ধানীয় | অগ্রাং অেষ্ম্, 

অপুজয়ন্ প্র/খংসন্। ইযুগোচরে বাণপথে | ভুততুক্ অগ্রিঃ ॥১৮| 

ইতি মহামভোপাধ্যাক্-ভারতাচাধ্য-শ্রহরিদাসসিদ্ধাগ্তবাগীভট।চাথযবিণচিভারাং মহা ভারত- 

টাকায়াং ডারতকৌমুদীসমাধ্যাযাহ ড্রোণপবণি জয়দ্রখবণে দ্বাবিকশততমো হদ্য।যঃ 0০ 
2) 

তত ইতি। আল যুদ্ধে, যন্তারং সারখিম্ ॥১। 
রখেতি। রখৈ; অশ্বৈঃ নাগৈর্গদৈশ্চ কপিল ব্যাপ্তম্, এর।; শক্তয়শ্চ উন্মিমাল। তরঙ্গ- 

এেনিরিবান্ত সন্তীতি তম্, গা মহন্ত! ইব যত্র তম্, গদ| গ্রাহ। জলজন্ুব ইব যত্র তম্। 

তখন তিনি যে বাঁণপথস্থিত শক্রগণকে বাণদ্বার। অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে 

লাগিলেন, উপস্থিত যোদ্ধ,স্রেষ্ের৷ তাহার সই বিস্ময়জনক কার্ধ্যের বিশেষ 
প্রশংস। করিতে থ।কিলেন? ॥১৮। 

সপ্তয় কহিলেন__“মহারাজ ! বুদ্ধিমান, মহাত। ও বৃষ্িবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি 
যুদ্ধে সুদর্শনকে বধ করিয়। পুনরায় সারথিকে বলিলেন-॥১॥ 

“বৎস সারথি! মহাসমুদ্রের স্তায় ছুস্তর ও ভয়ঙ্কর দ্রোণসৈন্ত আমরা 

উত্তীর্ণ হ হইয়া আসিয়াছি। উহা হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ছিল? তরঙ্গশ্রেণীর 

(৩) প্রাণাপহারিণং রৌদ্রমূ...ব। নি." 'শুরাণাং সুখসংস্পর্শমম্পৃশ্য মথ ভীরুণাং__নি। 



৯৪৩ মহাভারতে দ্রোণ-- 

ততোহন্ং পৃতনাশেষং মন্যে কুনদিকামিব | 
তর্তব্যামল্পসলিলাং চোদয়াশ্বানসংভ্রমম্ | 
হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে সাম্প্রতং সব্যসাচিনম্ ॥৫॥ 

নিগিত্য ঢর্ঘরং দ্রোণং সপদানুগমাহবে | 

হাদ্দিক্যং যোধবর্ধ্যঞ্চ প্রাণ্ডং মন্যে ধনগ্জয়ম্ ॥৬॥ 
নহি মে জায়তে ত্রাসো দৃষ্টা সৈন্যান্যনেকশঃ| 
বন্ছেরিব প্রদীপ্তস্ত গ্রীষ্মে শুক্কং ভৃণোলপম্ ॥৭। 

ভারতকৌমুদী 
শ্রাণামারাবঃ কোলাহল: মহাম্বনে। যর তম্্। বাদিত্রাণাদুতভ্ুষ্টেকুচ্চধনিভির্নাদিতম্। 
দ্রোণস্ত অনীক সৈগ্ঠং দহ ইব তম্। পুরুষানদন্থীতি পুরুষাদা রাক্ষসাস্তৈরিব, জলসন্ধন্য 

বলেন সৈন্েন আবৃতম্। তীর্ণাঃ ম্মো বয়ম্ ॥২__৪॥ 
তত ইতি। পৃত্নাখেষমবশিষ্টং কৌরবসৈম্তম্, কুনদিকাং ক্ষুদ্রনদীম। অক্লার্থে 

বপ্রত্যয়।। ঢোদয় প্রেরয়। অসংভ্রমম্ অব্যশুচিভং মথ| শ্যাত্থা। ষট্পাদোহয়ং শোক: 1৫) 

নিজিত্যেতি। পদাঈগৈরছচরৈঃ সহেতি তম্। হাদ্দিক্যং কতবশ্মাণম্ ।৬। 

নহীতি। কশাণি চ উলপ। বহুপত্রশাথাযুক্তা লতাশ্চ তৎ। সমাহারদ্বন্বৈকবন্ত।বঃ ॥৭ 

স্ঠায় উহাতে বাণ ও শক্তি রহিয়াছিল; মতস্তের সায় তরবারি চলিতেছিল 
জলজন্তর ম্যায় গদ। প্রকাশ পাইতেছিল; বীরগণের কোলাহল স্বাভাবিক 
মহাশব্দের সমান শুনা যাইতেছিল; উহা প্রাণ হরণ করিতেছিল; বাছের 
উচ্চধ্বনিতে নিন।দিত হইতেছিল। উহার স্পর্শ যোদ্ধাদের দুঃখ জন্ম।ইতে- 
ছিল; বিজয়াভিলাষীদের উহা ছুদ্ধর্ষ ছিল এবং রাক্ষসের ন্যায় জলসন্ধের 
সৈন্যে উহা পূর্ণ ছিল ॥২--৪॥ 

এতন্টিন্ন অবশিষ্ট কৌরবসৈম্তকে আমি অল্পজলা ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় উত্বীর্ 
হইব বলিয়া মনে করিতেছি। অতএব সারথি! তুমি এখন ধীরভাবে 
ঘোড়াগুলিকে চালাও । এখন আমি অর্জনকে যেন হাতে পাইয়াছি বলিয়! 

মনে করিতেছি ॥৫॥ 

আর অনুচরগণের সহিত দুর্দর্ধ দ্রোণকে এবং যোদ্ধ,শ্রেষ্ঠ কৃতবন্মাকে জয় 
করিয়! অজ্জনকে যেন পাইয়াছি বলিয়৷ ধারণ। করিতেছি ॥৬। 

গ্রীষ্মকালে শু তৃণ-লত। পাইয়া যেমন প্রজ্জলিত অগ্নির কোন ভয় হয় 
না, সেইরূপ এই অনেক সেন্ত দেখিয়া আমার কোন ভয় হইতেছে ন। ॥৭॥ 

0.. শুষকভখোলপান্__পি. শুধতৃণালয়ে_বা।.. শভণালয়ম্_নি। 



পর্ববণি ব্র্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯৪১ 

পশ্য পাগুবমুখ্যেন ঘাতাং ভূমিং কিরীটিন]। 
পত্যশ্বরথনাগৌঘৈঃ পতিতৈধিষমীকৃতাম্ ॥৮। 
দ্রবতে তদ্যথ সৈন্যং তেন ভগ্রং মহাক্সন] | 
রখৈবিপরিধাবন্ডির্গ জৈরশ্বৈশ্চ সারথে !। 
কৌশেয়ারুণসক্কাশমেতদুদ্ধয়তে রজঃ ॥৯॥ 
অভ্যাসস্থমহং মন্যে শেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিস্। 
এষ সংআ্য়তে শবে| গাণ্ভীবস্তামিতৌজসঃ ॥১০॥ 
যাদৃশানি নিমিভানি মম প্রাছুর্তবন্তি বৈ। 
অনস্তং গত আদিত্যে হন্ত। সৈন্ধবমজ্জুন? | 
শনৈবিশন্তয়ন্নশ্বান্ যাহি যভোইরিবাহিনীগ্ ॥১১। 
বত্রেতে সতলত্রাণাঃ স্থযোধনপুরোগমাঃ 
দংশিতাঃ ক্র,রকর্ম্মাণঃ কান্বোজা বুদ্ধছুর্মদা? ॥১২। 

ভারতকৌমুদী 
পশ্থোতি। পাগুবেযু যুখোন প্রধানেন। বিষমীকৃতামুচ্চাবচীরুতাম্।৮। 
উক্তার্থে প্রমাণমাহ ভ্রবত ইতি। কৌশেয়ারুণসন্কাশমরণকৌপেয়বন্বতুল)ম। ষট্পদে।, 

হয়ং শ্লোক ॥৯| 

উল্তলিঙ্গাদনূমীয়তে অভ্যাসেতি। অভাসস্থং নিকটব্ভিনম্। শ্বেতাশ্বমজ্দ্রনম্ ॥১০। 
যার্রশানীতি। নিগিস্ানি শুভলঙ্ষানি। হন্তা হণিষ্াতি, সৈদ্ধবং সিক্ধুবাজং জর়হ্থমূ। 

নিশ্রম্তরন্ গুরুতরাঘাতাভাবেনাশ্বাসয়ন্। যভে| যত্্বান্। ফট্পারোহয়ং শ্রেরকঃ ॥১১। 

সারথি! দেখ_-পাগুবস্রেষ্ঠ অঙ্জুন এই সকল স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছেন; 
তাহাতেই হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সকল পতিত হইয়া এই স্থানগুলিকে 
উচু-নীচু করিয়া রাখিয়াছে ॥৮। 

সারথি! আরও দেখ মহাত্মা অর্জুন ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং 
এই সৈম্তগণ ধাবিত হস্তী, অশ্ব ও রথে পলায়ন করিতেছে এবং অরুণবর্ণ 
কৌশেয়বস্ত্ের স্থায় ধুলিজাল উঠিয়াছে ॥৯। 

এই অমিততেজ। গাণ্তীবের শব্দ শুন! যাইতেছে। স্তরাং অর্জন নিকটেই 
আছেন বলিয়া আমি মনে করি ॥১০॥ 

যেরূপ শুভলক্ষণ ঘকল আমার নিকটে প্রাছুসভূতি হইতেছে; তাহাতে 
নিশ্চয়ই অর্জুন সূর্ধ্যস্তের পুর্ধরবেই জয়দ্রথকে বধ করিবেন। অতএব সারথি ! 
তুমি অশ্বগুলিকে আশ্বস্ত রাখিয়া যত্ববান্ হইয়া! ধীরে ধীরে শক্রসৈম্থমধ্যে 
গমন কর ॥১১। 



৯9২, মহাভারতে দ্োণ-_ 

শরবাণাসনধর। যবনাশ্চ প্রহারিণঃ | 
শকাঃ কিরাতা দরদ বর্বরা স্তাআ্রলিগুকাঁঃ ॥১৩॥ 

বহবোইহন্যে চশ্লেচ্ছা বৈ বিবিধায়ুধপাণয়ঃ | 
মামেব1ভিমুখাঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি সমর।থিনঃ ॥১৪॥ 
এতান্ মরথনগাশ্বান্ নিহত্যাজৌ সপত্িনঃ | 
ইদং ছূর্গ ময়! ঘে।রং তীর্ণমেবোপধারয় ॥১৫॥ (কলাপকঘ্) 

সূত উবাচ। 
ন সম্ত্রমে! মে বাঞ্চেয় ! বিদ্তে সত্যবিক্রম ! | 
যগ্যপি স্তাৎ স্সংক্ুদ্ধো জামদগ্র্যোহগ্রতঃ স্থিতঃ ॥১৬। 
ড্রে।ণে। বা! রথিনা শ্রেষ্ঠঃ কৃপো মদ্রেশ্বরোহপি বা। 
তথাপি সংভ্রমে! ন স্তান্বামাশ্রিত্য মহাভুজ ! ॥১৭। 

ভারতকৌমুদী 

যত্রেতি। তলত্রাণৈশ্তর্মনিশ্মিতহস্তাবরশৈঃ সহেতি তে। দংশিতা। যুদ্ধসজ্ঞয়। সজ্িতাঃ। 
বাণানশ্যতি ক্ষিপত্যনেনেতি বাণাসনং ধঃ| অভি লক্ষ্টীরুত্য মুখং যেযাং তে। সপত্তিনঃ 
পদাতিসহিতান্। দুগং গহনং স্থানম্, তীর্ণমতীতম্। ইতি সাটোপোক্তিঃ ॥১২--১৫॥ 

“চোদয়াশ্বানসংভ্রমম্” ইত্যন্তোভ্তরমাহ নেতি। সম্ত্রমন্ামেন ব্যণ্ততা ॥১৬| 

দ্রোণ ইতি। মহাতুজন্ত তবাশ্রয় এব মে সংভ্রমাতীবে হেতুরিতি ভাবঃ ॥১৭। 

সারথি! যেখানে এই সকল ক্র,রকর্ম্ম। ও যুদ্ধহূদ্ধধ কাম্বেজগণ যুদ্ধসঙ্জায় 

সজ্জিত ও তলত্রাণযুক্ত হইয়া ছুর্য্যোধনকে অগ্রবর্তী করিয়া আমার অভি মুখেই 
অবস্থান করিতেছে; ধনু ও বাণধারী এবং প্রহারনিপুণ যবন, শক, কিরাত, 
দরদ, বর্বর ও তাঁত্রলিগ্তদেশবাসীর! যেস্থানে রহিয়াছে; আর নানাবিধশস্ত্- 
ধারী অন্য বহুতর শ্নেচ্ছের। সকলেও যুদ্ধার্থী হইয়া! আমার অভিমুখেই অবস্থান 
করিতেছে । হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির সহিত ইহাদ্দিগকে যুদ্ধে নিহত 

করিয়া আমি এই সকল দুর্গম ও ভয়ঙ্কর স্থান অতিন্রম করিয়া গিয়াছি 

বলিয়াই ধারণ। কর? ॥১২-_-১৫॥ 

সারধি বলিল-_সত্যবিক্রম বৃষ্ণিন্দন! যদ্দি পরশুরামও ভ্রুদ্ধ হইয়। 
সম্মুখে থাকিতেন, তথাপি আমার ব্যস্ততা হইত ন1 ॥১৬। 

মহাবাহু! কিংবা রথিশ্রেষ্ঠ দ্রেণ, বা কৃপ, অথবা শল্য সম্মুখে রহিতেন, 

তথাপি আপনাকে আশ্রয় করায় আমার ব্যস্ততা হইত ন৷ ॥১৭| 
(১৪) -ইদং র্গং মহাঘোরমূ.. বানি। (১৬)-- যগ্যপি স্থাত্তব কুদ্ধঃ-. 'ব| নি। (১৭) -. 

স্বামাশ্রিত্য মহাতৃব্মম্__বর্ধ। 
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বয়াগ্য বহবো যুদ্ধে নিজিতাঃ শক্রসৃদন !| 
ন চ মে সংভ্রমঃ কশ্চিন্ত,তপূর্বঃ কদাচন ॥১৮। 
কিমুতৈতৎ সমাসাগ্য বীর ! সংযুগগোষ্পদমৃ। 
আয়ুক্সন্! কতমেন ত্বাং প্রাপয়ামি ধনঞ্জয়ম্ ॥১৯॥ 

কেষাং ক্রুদ্ধোইসি বাঞ্চেয় ! কেধাং স্ৃত্যুরুপস্থিতঃ | 
কেষাং মংযমনীমগ্য গন্তমুৎসহতে মনঃ ॥২০।॥ 
কে ত্বাং যুধি পরা ক্রান্তং কালান্তকষমে।পমম্ । 
দৃষ্ট| বিক্রমসম্পন্নং বিদ্রবিত্যন্তি সংযুগে। 
কেযাং বৈবস্বতো রাঁজ। স্মরতেহ্য মহাঁভুজ ! ॥২১। 

সাত্যকিরুবাঁচ | 
ুণ্ডানেতান্ হনিম্যামি দানবানিব বাসবঃ। 
প্রতিজ্ঞং পালধিষ্যামি কান্বোজানেব মাং বহ। 
অ্যৈষাং কদনং কৃত্বা ক্ষিপ্রং যাম্তামি পাগুবম্ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 
উক্তার্থে নিদর্শনমাহ্ তবয়েতি । তত, প্রত্যঙ্গীরতমেবেত্যাশয়ঃ ॥১৮। 
কিমুতেতি। সংযুগহ যুদ্ধমেব গোস্পদং তৎ। কতমেন মােঁণ ॥১৯| 
কেযামিতি। সংযমনীং তদাখ্যাৎ যমপুরীম্, উৎসহতে ইচ্ছতি ॥২০। 
ক ইতি। কালে আমুঃখেষসময়ে অন্তকে বন্ধনকারী যো যমঃ স এবোপমা যন্ত তম্। 

বিদ্রবিষ্যন্তি পলাধিষান্তে। কেধামিতি “ন্বত্যর্থকম্মরণিগ ইতি কম্মণি ষঠী। ষটুপাদোহয়ং 
শোক ॥২১] 

শক্রন্দন! আপনি আজ যুদ্ধে বু যোদ্ধাকে জয় করিয়াছেন, কিন্ত 
কখনও আমার কৌন ব্যস্ততা হয় নাই ॥১৮॥ 

সতরাং বীর! এই গোম্পদস্বরূপ যুদ্ধের কথা আর কি বলিব। সে যাহা 
হউক, আয়ুম্মন! কোন্ পথে আপনাকে অর্জনের নিকট লইয়া! যাইব” ? ॥১৯॥ 

বৃষ্িন্দন! আপনি কাহাদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের 

মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে! আজ কাহাদের মন যমপুরীতে যাইবার ইচ্ছ। 
করিতেছে ? ॥২০॥ 

মহাবাহু ! যুদ্ধে স্বভাবতঃ পরাক্রমশালী এবং কালাস্তকযমের স্াঁয় 
বিক্রমসম্পন্ন আপনাকে দেখিয়া কাহার! যুদ্ধে পলায়ন করিবে? যমরাজা 
আজ কাহাদিগকে ম্মরণ করিতেছেন? ? ॥২১॥ 



৯৪৪ মহাভারতে দছ্োণ-_ 

অদ্য দ্রক্ষ্যস্তি মে বীর্্ং কৌরবাঃ সম্থযোধনাঃ। 
মুণ্ডানীকে হতে সূত ! সর্ববসৈন্যে নিরাকৃতে ॥২৩ 
অগ্য কৌরবসৈন্যাস্ত দীর্যযমাণস্ত সংযুগে | 
শ্রুত্বা বিরাবং বন্ধ! সন্তপ্ন্যতি স্থযোধনঃ ॥২৪॥ 

অদ্য পাগবযুখ্যস্ত শ্বেতা শ্বস্ত মহাত্নঃ | 

আচার্যযস্ত কৃতং মার্গং দর্শয়িষ্যামি সংযুগে ॥২৫॥ 

অয মদ্বাণনিহতান্ যৌধমুখ্য।ন্ সহত্শঃ | 

দৃট। ছূর্য্যোধনো রাজ। পশ্চাস্তাপং গমিষ্যতি ॥২৬। 

ভারতকৌমুদী 
মুগ্ডানিতি। মুগ্তান্ মুণ্িতম্তকান্। বহতেদ্বিকর্মকত্বাৎ কর্মদ্বরম্। অয়মপি যট্পাদ: 

শোক ॥২২। 

অগ্ভেতি। মুগ্তানীকে মুণ্ডিতমন্তককান্থোজটৈন্যে । নিরাকুতে নিজিতে ॥২৩। 

অগ্ভেতি। দীর্য্যমাণস্ত সংঘাদিক্রিষ্বতঃ। বিরাবম্ আত্তনাদম্ ॥২৪। 

অগ্যোতি। শ্বেতাশ্বন্ত অজ্ভবনশ্ত । আচাধ্যস্য মঘাক্শিক্ষা গুরোঃ ॥২৫॥ 

অগ্ভেতি। যোধমুখ্যান্ কৌরবযোদ্ধ শরেষ্টান। পশ্চাত্তাপমন্থতাপম্ ॥২১। 

ভারতভাবদীপঃ 

তত তি ॥১--১০॥ বিশ্রন্তয়ন আশ্ব(সরন্ ॥১১--২৪। শ্বেতাশ্বন্ত সকাণে কৃতমভ্যন্ত' 

মার্গমন্রশিক্ষামাচাষ্য্ দ্রোবশ্ দর্শয়িম্যা মীত্যগ্থঃ । অথবা আচাধ্যগ্ত বিছ্োপদেষ্ট ১ শ্রেতাশ্বন্য 

সাত্যকি বলিলেন_-'সারথি ! ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বধ করিয়াছিলেন, 

সেইরূপ আমি এই মুগ্ডিতমস্তক কাম্বেজগণকে বধ করিব এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা 

করিব। অতএব আমাকে কান্বেজগণের দিকেই লইয়া চল। আমি আজ 

ইহাদিগকে মর্দন করিয়া সব্বর অজ্জুনের নিকট যাইব ॥২২॥ 

সারথি! মুগ্ডিতমস্তক কাম্বেজসৈন্য নিহত এবং অন্য সকল পরাজিত 

হইলে, দুর্য্যেধনের সহিত কৌরবেরা আজ আমার শক্তি দেখিবেন ॥২৩। 

আজ যুদ্ধে কৌরবসৈন্ত ভগ্ন হইলে, তাহাদের নানাপ্রকীর আর্তনাদ 

শুনিয়া ছুষ্যোধন সন্ভপ্ত হইবে ॥২৪।॥ 

আমার অস্ত্রগুরু, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ এবং মহাত্মা অঞ্জনের কৃত পথ আজ আমি 

যুদ্ধে দর্শন করাইব ॥২৫। 

আজ সহত্র সহস্র প্রধান যোদ্ধাকে আমার বাণে নিহত দেখিয়া রাজা 

দুর্য্যোধন অনুতপ্ত হইবে ॥২৬॥ 

(২৩)..স্থত! সর্বসৈন্তেষু চাসক্কং-নি। (২৫)-.-আচার্ধযককৃতং মা্গম্."বা নি। 



পর্ববণি ব্র্াধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৪৫ 

 অগ্ভ মে ক্ষিপ্রহন্তস্ত ক্ষিপতঃ সায়কোভমান্। 

অলাতিচক্রপ্রতিমং ধনুর্রক্ষ্যন্তি কৌরবাঃ ॥২৭॥ 
ম্সায়কচিতাঙ্গ।নাং রুধিরং অববতাং বহু । 

সৈনিকানাং বধং দৃষ্ট। সন্তপ্ন্যতি হযোধনঃ ॥২৮। 
অদ্য মে ক্রুদ্ধরূপন্ শিপ্বতশ্চ বরান্ বরান্। 

দ্বিরর্ছুনমিমং লোকং মংস্ততে স স্ৃযোধনঃ ॥২৯॥ 
অগ্ভ রাজনহআণি নিহতানি ময়া রণে। 

দৃষ্ট। স্থযোধনো রাজা মন্তপ্ন্যতি মহাম্থধে ॥৩০। 
অগ্য স্রেহঞ্চ ভক্তিঞ্ু পাগুবেষু মহাত্বস্থ | 

হত্বা! রাজসহআণি দর্শযিষ্যামি রাজন । 

বলং বীর্ধ্যং কৃতজ্ঞত্বং মম জ্ঞাস্তত্তি কৌরবাঁ? ॥৩১। 

ভারতকৌমুদী 
অছোতি। অলাতচক্' ঘুণিতাগ্লিস-স্লিষ্টং কাষ্ঠং তত্প্রতিমম্ ॥২৭। 

মদিতি। মম সায়কৈশ্চিভানি ব্যাঞ্ানি অঙ্গানি যেষাং তেষাম্ /২৮| 
অগ্ভেতি। মংস্যতে সন্ভবগিযাতি, মমাপ্যঙ্জুনতুল/ত্বমননাপিত্যাশয়ঃ | ২৯। 

অগ্যেতি। মহামৃধে মহাযুদ্ধে ॥৩০। 

অগ্যেতি। বলং দেহিকীং শক্তিমূ, বীর্ঘ্যঞ মানসিকীং শক্তিমূ। যটপাদোতযং গ্লোকঃ ॥৩১। 

আজ আমি যখন দ্রতহস্তে উত্তম উত্তম বাণ নিক্ষেপ করিব, তখন অগ্নি- 
সংযুক্ত ঘুণিত্ত কা্ঠের ন্যায় আমার ধনুখানাকে কৌরবের! দর্শন 
করিবে ॥২৭॥ 

আমার বাঁণে সমস্ত অঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে এবং প্রচুর রক্ত নির্গত 
হইতে থাকিবে, সেই অবস্থায় সৈন্যগণের বধ দেখিয়! ছুর্যোধন সন্তপ্ত 
হইবে ॥২৮। 

আজ আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে বধ করিতে লাগিল, 
হুর্য্যোধন এই জগতে ছুই জন অর্জন আছে বলিয়! মনে করিবে ॥২৯॥ 

আজ আমি যুদ্ধে সহস্র সহস্র রাজাকে বধ করিয়াছি দেখিয়। রাঁজা 
হুর্য্যোধন মহাযুদ্ধমধ্যেই সম্তাপ করিতে থাকিবে ॥৩০॥ 

আজ আমি বহুসহত্র রাজাকে বধ করিয়া অবশিষ্ট রাজাদের নিকটে 

মহাত। পাওবদিগের উপরে আমার স্েহ ও ভক্তি দেখাইব এবং আজ 
পপি পপি শি স্পেস সি শশা শিপ পাশ টিন পাক ৮ শী শা 

(২৯).-মংস্যতেহচ্য সুখোধন: বা, '-দ্বিন্তনমিমং লোকং মংস্যতেহছয সুযোধন: নি 

১১৯ 

- শস্পি 



৯৪৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সপ্তায় উবাচ। 

এবমুক্তস্তদা সুতঃ শিক্ষিতান্ সাধুব। হিনঃ । 
শশাঙ্কননিকাশান্ বৈ বাজিনোহচ্চুদস্ত শম্ ॥৩২। 
তে পিবস্ত ইবাঁকাশং যুধুধানং হয়ে।ত্তমাঁত | 
প্রাপয়ন্ যবনাঁন্ শীত্রং মনঃপবনরংহসঃ ॥৩৩॥ 

সাত্যকিং তে সমাসাছ্া পৃতনাম্বনিবর্তিনমৃ। 
বহবো লঘুহস্তাশ্চ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৩৪॥ 

তেষামিযুনথা স্ত্রীণি বেগবাঁন্ নতপর্বভিঃ | 

অচ্ছিনৎ সাত্যকী রাজন! নৈনং তে প্রাপু,বন্ শরাঃ ॥৩৫। 

রুক্পপুষৈঃ স্থনিশিতৈ্গার্ পব্রৈরজি্গাগৈঃ | 
উচ্চকর্ত শিরান্থ্যগ্রো যবনানাং ভূজানপি ॥৩৬। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। হৃতঃ সারথি: । বাঞ্জিনঃ অশ্বান্, অচুটদং চালিতবান্ ।৩২। 

তইতি। মন:পবনয়ে। রংহ ইব রংহো বেগে। যেষাং তে ॥৩৩। 

সাত্যকিমিতি। পৃতনান্থ স্বসেনাহ্থ। অবাকিরন্ আবৃন্ ॥৩৪। 

তেষামিতি। ইযুন্ বানান্। নতপর্বভির্বাশৈং। এনং সাত্যকিমূ্ ॥৩৫। 

রুক্সেতি। গৃষ্তণাং পক্ষিবামিঘানীতি গারধাণি পত্রাণি পক্ষা যেষু তৈ: ॥৩৬| 

কৌরবেরা আমার দৈহিক বল, মানসিক বল ও কৃতজ্ঞতা বুঝিতে 
পারিবে? ॥৩১। 

জপ্জয় বলিলেন_-“হাঁরাজ! আাত্যকি এইরূপ বলিলে, তখন তাহার 

সারথি শিক্ষিত, সম্যক বহনকারী ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অশ্বগুলিকে বেগে 

চালাইয়। দিল ॥৩২॥ 

ক্রমে মন ও বায়ুর ন্াঁয় বেগবান্ সেই অশ্বগণ যেন আকাশ পান করিতে 

থাকিয়। সত্বরই সাঁত্যকিকে যবনসৈন্তের নিকটে লইয়া! গেল ॥৩৩। 
লঘৃহস্ত সেই বহুতর যবন অনিবন্তাঁ সাত্যকিকে আপন সৈচ্যের নিকটে 

পাইয়া বাণবর্ষণদ্বারা তাহাকে আবৃত করিল ॥৩৪।॥ 
রাজ! তাহার পর বেগবান্ সাত্যকি নতপর্ব্ বাণসমূহদ্বারা তাহাদের 

বাণ ও অন্তান্ত অস্ত্র সকল ছেদন করিলেন । স্থতরাঁং সে বাণ বা অস্ত্র তাহার 

নিকট গমন করিতে পারিল ন1 ॥৩৫॥ 
পোপাপিপাপপিপ্পপীশীশী পপ শ্পসপপীপিপীসািসপপপ পা াপপাশিসপপাপিি পাশ সপ পপ স্পা পপি শি 

(৩২). বাছদদ্তৃশম-_-ব। নি। (৩৩)... প্রাপমন্ জবনাঃ শীঘ্বং যবনান্ বাতরংহদঃ__বা নি
 | 



পর্ববণি ব্র্যধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ | ৯৪৭ 

শৈক্যায়সানি বন্মাণি কাংস্তানি চ সমন্ততঃ | 
ভিত্বা দেহাংস্তথ৷ তেখাং শরা জগ্যমহীতলমূ ॥৩৭ 
তে হন্যমান। বীরেণ প্লেচ্ছাঃ সাত্যকিনা রণে। 
শতশে। ম্যপতন্ রাঁজন্! ব্যসবো বন্ুধাতলে ॥৩৮॥ 
্পূর্ণীয়তনিন্মু কৈরব্যবচ্ছিন্নপিপ্ডিতৈঃ। 
পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাঁঞ্টৌ চ চিচ্ছেদ যুগপচ্ছরৈঃ ॥৩১। 
হতৈর্যবনকান্বোজৈঃ কিরাতৈঃ সহবর্বরৈঃ | 
পদাতিভিশ্চ বীরেণ সাত্বতৈন হতৈ রণে ॥৪০॥ 
পতিতৈরভবন্ রাঁজন্! সংৰৃতা রণভূময়ঃ। 
এবং তদ্যবনানীকং হত্ব! চ্ছিত্ব। চ মাঁধবঃ ॥৪১॥ 

ভারতকৌমুদী 
শৈক্যেতি। শৈক্যায়সানি লৌহসারনিম্মিতানি, কাংস্ানি তন্নিম্মিতানি চ ।৩৭| 

তইতি। ধ্রেচ্ছাস্তে যবনাঃ। ব্যসবে। বিগতপ্রাণাঃ সন্থঃ ॥৩৮। 
পূর্ণেতি। স্থপূর্ণ* বথ। স্থান্তথ| আয়তেন আকষ্টেন ধনুষ! নিশ্খুৈিক্ষিপ্তে) তথা 

অব্যবচ্ছিনা অবিশ্লিষ্টা অতএব পিপ্ডিতাঃ সংহতান্তৈ:| চিচ্ছেদ সাত্যকি: ॥৩৯॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

দরশযিষ্তামীতি সামান্যকম্মকমূ ॥২৫_-২৮। দ্বিরজ্ভুণং দাবজ্ছুনৌ যন্ত্র নৈরুক্তো বর্ণাগমঃ 
॥২৯_-৩৬। শৈক্যারসাণি শোনিতার়োমঘাণি ॥৩৭--৩৮।  স্থপূর্বানতনিষ্মকৈরাকরণজ্যাঙ্ 
স্টৈ: অব্যবচ্ছিন্নপিপ্তিতৈঃ অনবহিন্নলংহতৈত ॥৩৯-৫১1 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে জ্রযধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৩। 
শর মি 

ক্রমে উগ্রমুণ্তি সাত্যকি ব্ব্ণপুঙ্খ, সুধার ও গৃত্রপক্ষযুক্ত বাণসমূহদ্বারা 
যবনগণের মস্তক ও বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥ 

সাত্যকির বাণগুলি যবনগণের লৌহসার (ইস্পাত) ও কাস্তনিম্মিত বর্শ 
ও দেহ সকল ভেদ করিয়' ভূতলে প্রবেশ করিতে থাকিল ॥৩৭॥ 

রাজ। ! মহাবীর সাত্যকি যুদ্ধে বধ করিতে লাগিলে, সেই শত শত 
যবন প্রাণহীন হইয়৷ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥৩৮॥ 

সাত্যকি সম্পূর্ণ আকৃষ্ট কাম্মুক-নিক্ষিপ্ত এবং অবিচ্ছিন্নমিলিত বাণসমৃহ- 
দ্বারা একদাই পাঁচ, ছয়, সাত ও আট জন করিয়া শত্রু ছেদন করিতে 
লাগিলেন ॥৩৯॥ 

স্পা পশত সপ 

(৩৪) স্পূর্ণায়তমুকৈস্তান্...ব| নি। ইত: পরং পুস্তকভেদ এব ভিন্ন: পাঠ:। 



৯৪৮ মহাভারতে দ্রোণ_ 

অগম্যরূপাং পৃথিবীং মাংসশোণিতকর্ধমাম্। 

কৃতবাংস্তত্র শৈনেয়ঃ ক্ষপয়ংস্তাবকং বলম্ ॥৪২॥ (বিশেষকম্) 
দস্যুন[ং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভিল্ নমুদ্ধজৈঃ | 
তত্র তত্র মহী কীর্ণা বিবর্েরগুজৈরিব ॥8৪৩| 
রুধিরোক্ষিতসর্বানৈস্তৈস্তৰীয়োধনং বভৌ । 

কবন্ধৈঃ সংবৃত: সর্ববং তাআ্ভ্ৈঃ খমিবারৃতম্ ॥88। 

বজাশনিসমম্পর্শৈ স্থপর্ববভিরজিন্মগৈঃ | 
তে সাশ্বযান। নিহুতাঃ সমাবক্রর্ধস্তুন্ধরাম্ ॥8৪৫॥ 

অল্লাবশিষ্টাঃ সংভগ্নাঃ কৃচ্ছ প্রাণা বিচেতসঃ। 

জিতাঃ সংখ্যে মহারাজ ! যুধুধানেন দংশিতাঃ ॥৪৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

হইতৈরিভি। সাততেন সাত্যকিনা। মাধবঃ সাত্যকিঃ। পৃথিবীং রণভূমিম্ ॥৪০_-৪২| 
দস্থানামিতি । লুনমূর্দজৈশ্ছিমকেশৈঃ | বিবর্হেঃ পুজ্ছশুন্ৈে১, অগ্ডলৈঃ পক্ষিতিঃ ॥৪৩| 

রধিরেতি। আয়োধনং রণস্থলম্। ভাম্রাত্রৈ রক্তবর্ণমেঘৈ:, খমাকাশম্ ॥8৪। 
বজেতি। অখনিবিদ্বাৎ। অজিঙ্গগৈর্বাণৈঃ | অশ্বৈধানৈশ্চ সহেতি তে ॥8৫॥ 

অগ্সেতি। সংভগ্লাঃ সংঘচ্যুতান, কচ্ছাঃ কষ্টরঙ্যাঃ প্রাণ। খেষাং তে, বিচেতসো! বিষপ্ন- 

চিন্তাঃ। মখো যুদ্ধে, ঘুঘুধানেন সাত্যকিনা, দংশিতাঃ ক তসনাহাঃ ॥3৬| 

প্লাজা! মহাবীর-সাত্যকিকর্তক নিহত ও পতিত যবন, কাম্বেজ ও 

কিরাতজ।তীয় পদ[তিগণে রণভূমি আবৃত হইয়া গেল। এই ভাবে মধুবংশীয় 

সাত্যকি সেই যবনসৈম্ত বধ ও ছেদন করিয়া এবং আপনার অপর সৈম্ 

সংহার করিতে থাকিয়া মাংস ও রক্তের কর্দমে সমর্ভূমিকে অগম্য করিয়া 

ফেলিলেন ॥৪০--৪২॥ 

পুচ্ছশূন্ত পক্ষীর ন্যায় সেই দন্ম্যগণের শিরন্ত্রাণযুক্ত মুগ্ডিত মস্তুকে সেই 

সেই স্থানে সমরভূমি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥৪৩। 
তাঅবর্ণ মেঘে আবুত আকাশের স্তায় সেই সমগ্র রণস্থলট।ই রক্তসিক্ত- 

দেহ কবন্ধে আবৃত হইয়। প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৪8॥ 

বজ ও বিছ্বাতের ন্যায় তীক্ষম্পর্শ ও সুন্দরপর্ধবযুক্ত সাত্যকির বাণে নিহত 

এবং অশ্ব ও যানের সহিত পতিত হইয়া সেই যবনেরা সমরভূমিটাকে আবৃত 

করিয়া ফেলিল ॥৪8৫॥ 

_. _(৪২)...ক্ষগয়ং্তাবকং বলম্_-পি বঙ্গ বদ্ধ।  (৪৩).--দীর্ঘক্ৈর্মহীকীর্না-বা নি। 

(৪৫) দীপ্ঘাখনিসমম্পশৈ:--পি। 



পর্ববণি ভ্র্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৪৯ 

পাঞ্িভিশ্চ কশাভিশ্চ তাড়য়ন্তস্তরঙ্গমান্। 
জবমুভমমাস্থায় সর্ববতঃ প্রান্্রবন্ ভয়াৎ ॥৪৭॥ 

কান্বোজসৈন্ং বিদ্রীব্য ছুর্জয়ং যুধি ভারত ! | 
যবনানাঞ্চ তৎসৈন্যং শকাঁনাঞ্চ মহদ্বলমূ ॥৪৮। 
ততঃ স পুরুষব্যাস্রঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ | 

প্র্উন্তাবকান্ জিত্বা সৃতং যাহীত্যচোদয়ৎ ॥৪৯॥ (যুগ্মকম্) 
ততস্ সমরে কর্ম দৃষ্টান্যৈরকৃতং পুরা । 
চারণাঃ সহগন্ধর্রবাঃ পূজযাঞ্চক্রিরে ভূশমূ ॥৫০।॥ 

তং যাস্তং পুষ্ঠগোপ্ডারমর্জুনস্ত মহাস্থধে | 

নম কেচিদভ্যবর্তন্ত তাবক] বৃষ্ণিনন্দনম্ ॥৫১। 

ইতি প্রীমহাভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং দ্রে।ণপর্বণি 
জয়দ্রথবধে সাত্যকিপ্রবেশে ঘবনপরজয়ে 

ব্র্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

তারতকৌমুদী 
পাঞ্চিভিরিতি। প।ফ্িভিঃ পাধমূলৈ: | জবং বেগম্। প্রা্বন্ পলায়স্ত ॥৪৭॥ 
কাঙ্থোজেতি। বিধ্রাব্য পরাজিত্য। স্থতং সারথিম। অচোদয়ৎ প্রৈরয়ৎ ॥৪৮__৪৯| 

ভদিতি। পুজয়াঞ্চক্রিরে সাত্যকিং প্রণশংলঃ ৫০ 

মহ।রাজ! সাত্যকি যুদ্ধে অল্পাবশিষ্ট, সংঘচ্যুত, কষ্টরক্ষা প্রাণ, বিষপ্নচিত্ত 
এবং সন্নদ্ধ সৈম্তগণকেও জয় করিলেন ॥৪৬। 

তখন তাহারা পাঞ্চি (পায়ের গোরালি) ও কশাছারা অশ্বগণকে তাঁড়ন 
করিতে থাকিয়া অত্যন্ত বেগ অবলম্বন করিয়া ভয়ে সবল দিকে পলায়ন 

করিতে লাগিল ॥৪৭॥ 

ভরতনন্দন! তাহার পর যথার্থবিক্রমশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ সাতাকি যুদ্ধে 

দুজ্জয় কাম্বোজসৈম্য, যবনসৈম্ত, বিশাল শকসৈন্ত এবং আপনার অন্যান্য 

সৈম্তকে জয় করিয়া আনন্দিত হইয়া "যাও, বলিয়া সারথিকে আদেশ 
করিলেন ॥৪৮--৪৯।॥ 

তখন পূর্ব্বে যুদ্ধে অন্ঠের অকৃত সাত্যকির সেই কাব্য দেখিয়া গন্ধবর্গণ 
ও চারণগণ সাত্যকির অত্যন্ত প্রশংসা! করিতে লাগিলেন ॥৫০। 

(৫১) - অঙ্জুনস্ত বিশাংপতে !॥ চারণা: প্রেক্ষ্য সংহ্ষ্টাঝদীয়াস্চাভ্যপূজয়ন্_বানি। * 

“.. স্চদখাধিকশততমোহধ্যায় বঙ্গ বদ্ধ, ০" একোনবিংশত্যধিকখততমোহ্ধ্যায় বা রা নি। 



চতুরধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
সপ শপ পাশা 5 সুঁচ5 সত 

সপ্তায় উবাচ। 

জিত্বা যবনকান্বোজান্ বুযুধানস্ততোহজ্জুনমূ। 
জগাম তব সৈন্যস্ত মধ্যেন রখিনাং বরঃ ॥১। 
শরদংস্্রো নরব্যাপ্রে। বিচিত্রকবচধ্বজঃ | 
গান্ ব্যাত্র ইবাজিত্রংস্তব সৈম্যমভীষয়ৎ ॥২॥ 
স রথেন চরন্ মার্গান্ ধনুরভ্রাময়্ত শঘূ। 
রুক্সপৃষ্ঠং মহাবেগং কুঝুচন্দ্রকসম্কুলম্ ॥৩। 

ভারতকৌমুদী 
তখিতি। পৃষ্ঠগোপ্তারং পুষ্ঠরক্ষকম্। অভ্যবর্তন্ত অভ্যগচ্ছন্ ॥৫১। 

ইতি মহামহোপাধ্যার ওারতাচাধ্য-শ্রহরিদাসসিদ্ধা ্থবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদধীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি জয়দ্রথবধে ভ্রধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| 

_----7(8) 

জিত্বেতি। মুযুধানঃ মাত্যকিঠ অজ্জনং গ্রতি জগাম ॥১। 

এরেতি | শর। দংইট| দন্তশ্রেণিরিব যন্ত সঃ নরব্যাস্ো পরশ্রেঠঃ ॥২। 
সইতি। রুক্পৃষ্টং সব্ণথচিতপৃষ্টম্, রুঝচন্দ্রকৈ: স্বণচন্দ্রচিহৈ: সঞ্চুলং ব্যাপুম্॥৩। 

বৃষঞ্ণিনন্দন সাত্যকি মহা যুদ্ধে অর্জনের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইতে লাঁগিলে, 

আপনার পক্ষের কেহই তাহার অভিমুখে যাইতে পারিল না” ॥৫১। 

সপ্তয় বলিলেন_-“মহারাজ! তাহার পর রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি যবন ও 
কান্বোজপ্রভৃতি যোদ্ধাদিগকে জয় করিয়া আপনার সৈন্যের মধ্য দিয়াই 
অজ্জনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

দন্তশ্রেণির ন্ায় বাঁণশালী এবং বিচিত্রকবচ ও বিচিত্র ধ্বজযুক্ত নরশ্রেষ্ঠ 
সাত্যকি__ব্যাত্র যেমন হরিণগণের ভ্রাণ লইয়াই সেগুলির ভয় উৎপাদন করে, 

সেইরূপ আপনার সৈম্তগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহাদের ভয় উৎপাদন 
করিতে লাগিলেন ॥২॥ 

(২) চাকুদ-ঘ্রঃ. 'বা-..বিচিত্রকবচচ্ছবিং...নি। 



চতুরধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ । ৯৫১ 

রুঝ্নাঙ্গদশিরস্ত্রাণে। রুক্স বন্মসমা রূতঃ | 

রুক্সপ্বজবরঃ শুর মেরুশুঙ্গমিবাবতো৷ ॥৪| 
স ধনুর্মগুলঃ সংখ্যে তেজোভান্থররশ্মিবান্। 
শরদীবোদিতঃ সূর্য্যো নৃমূর্য্যো বিররাজ হ ॥৫| 
বৃষভম্বন্ধবিক্রান্তে। বৃষভাক্ষো! নরর্ষভঃ | 

তাবকানাং বভৌ মধ্যে গবাং মধ্যে যথ। বৃষঃ ॥৬॥ 
মন্ডদিরদসঞ্কীশং মত্তদ্বিরদগাঁমিনয্ | 

প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং যুখমধ্যে ব্যবস্থিতমূ । 
ব্যাপ্রা ইব জিঘাংসন্তস্তরদীযা ব্যদ্রবন্ রণে ॥৭। 

ভারতকৌমুদী 
রুল্সেতি। রুল্পং ন্বর্থথচিতে| ধ্বজবরো! যস্ত সং। মেরশূক্গমিব স্বরণগয় বাহ ॥81 

স ইতি। তেজো ভান্ররশ্মিরিব উজ্জবলকিরণ ইবাশ্যান্তীতি সঃ। মোপব হবাঘস্ত: 

প্রশংসার্থে। অতএব তদর্থন্ত বন্বীহিণ! গ্োতগ্িতূমণকাত্বাৎ “ন কর্মধারয়ান ত্থীয়ো 
বহুব্রীহিশ্চেদর্থপ্রতিপত্তি কঃ” ইতি নিষোহ্ত ন বিষরঃ। এতন্চাম্মাভিবছ 1 বিমুষ্টুং নৈষধ- 

চরিতটাকায়াং মাঁলতীমাধবটীকায়াঞ্চ । অন্তর নিয়ামকাভাবাদুপমিতসমানে| রূপকমমাসে। বা ॥৫। 

বৃষভেতি। বৃষভস্যেব গ্বন্ধৌ যন্ত স চাসৌ বিক্রান্তশ্চেতি সঃ ৬ 

মতেতি। প্রভিন্নং মদশ্লাবিণমূ। বাদ্রবন্ অভাধাবন্। যট্পাদোহয়ুং শ্লোক: ॥৭ 

_ সাত্যকি রথারোহণে গন্তব্য পথে গমন করিতে থাকিয়া স্বর্ণখচিতপৃষ্ঠ, 
মহাঁবেগশালী ও চন্দ্রাকার-স্বর্ণ চিহযুক্ত ধন্ুখানাকে অত্যন্ত ভ্রমণ করাইতে 
থাকিলেন ॥৩ 

স্বর্ণকেুর ও ন্বর্ণশিরক্ত্রণধারী, ্বর্ণবন্মাবৃতদেহ ও স্বর্ণথচিতধ্বজযুক্ত 

সাত্যকি তৎকালে সুমেরুপর্ববতের শৃঙ্গের সায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥8। 
মনুষ্যমধ্যে সূধ্যমদূশ সাত্যকি তখন শরংকালোদিত কুর্যোর ন্যায় 

সমরাঙ্গনে প্রকাশ পাইতে লাঁগিলেন। কারণ, ধন্থু ছিল তাহার মণ্ডলতুল্য 

এবং তেজ ছিল উজ্জ্বল রশ্মির সদৃশ ॥৫॥ 

বৃষের তুল্য উন্নত স্বন্ধ ও বিশালনয়ন এবং বিক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি 
তখন গে(মধ্যে বৃষের ন্তায় আপনার সৈন্যমধ্যে প্রকাশ পাইতে থাকিলেন ॥৬। 

মহারাজ! ক্রমে আপনার পক্ষের যোদ্ধারা_ মন্তহস্তীর ম্যায় বলবান্, 
মত্তহস্তীর তুল্য মন্থরগামী এবং যুখমধ্যে অবস্থিত মদত্রাবী হস্তীর সদৃশ 

(৫) .*তেজোভাস্কররশ্মিবান্...পি বা,...তেজ্জোভাম্বররস্মিমান্ 'দ্বিনধ্যঃ-"'বঙ্গ বদ্ধ । (৭): 
ব্যাধ! ইব জিঘাংসন্তঃ-.*বা নি। 



৯৫২, মহাভারতে দ্রোণ_- 

দ্রোণানীকমতিক্রান্তং ভোঙজানীকঞ্চ ছুস্তরমূ। 

জলদন্ধাণবং তীর্ভ। কাম্বোজানাঞ্চ বাহি নীম্ ॥৮। 
হাদ্দিক্যমকরান্মুক্তং তীর্ণং বৈ সৈন্যসাগরমৃ। 
পরিবক্রুঃ হসংক্রদ্ধান্তদীয়াঃ মাত্যকিং রথাঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্) 

ছুর্য্যোধন শ্চিত্রসেনো ছুঃশাসনবিবিংশতী | 

শকুনিদুঠিসহশ্চৈব তথা দুম্মর্ধণঃ ক্রথঃ ॥১০। 
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ শস্ত্রবন্তো হুরাসদাঃ। 

পৃষ্ঠতঃ সাত্যকিং যান্তমন্ধা বন্নমধিতাঃ ॥১১॥ (যুগ্রকম্) 
অথ শব্দো মহানাশীততব সৈন্যস্ত মারিষ ! | 
মারুতোদ্তবেগস্ত সাঁগরস্তেব পর্বণি ॥১২ 

তানভিদ্রেবতঃ সর্ববান্ সশীক্ষ্য শিনিপুঙ্গবঃ | 
শনৈর্যাহীতি যন্তারমব্রবীৎ প্রহসন্নিব ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
দ্রোণেতি। তীন্ত। স্কিতমিতি শেষঃ| পরিবক্র: পরিবিবেষ্টিরে 1৮-৯| 

ছুধ্োধনেতি | ক্রথে। নাম বীর; | অধধিতাঃ ক্রুদ্ধাঃ ॥১০-_-১১। 

অথেতি। মারুতোদ্ধতবেগন্ত বামুংপাদিতবেগন্ত, পর্ববণি পৃণিমামাবাগ্তয়ো: ॥১২। 
তানিতি। অভিদ্রবতঃ অভিধাবততঃ | যন্তারং সারথিম্ ॥১৩| 

দিকে ধাবিত হইলেন ॥| 
সে সময়ে সান্যকি দুস্তর দ্রেণসৈন্য ও ভোজসৈম্য অতিক্রম করিয়াছিলেন, 

সমুদ্রতুল্য জলসন্ধে ও কাম্বেজসৈন্ভকে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কৃতবর্মরূপ 
মকর ও অন্যসৈম্যরূপ সমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়। আসিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি 
আপনার পক্ষের অপর রথীর! অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইয়া যাইয়া তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিলেন ॥৮-৯॥ 

আবার ছৃষ্যো ধন, চিত্রসেন, ছুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, ছুঃসহ, ছুন্মর্ষণ 
ও ক্রথ এবং অন্যও বহুতর অস্ত্রধারী ছুদ্ধর্ধ বীর তরুদ্ধ হইয়া অঙ্জুনের দিকে 
গমনকারী সাত্যকির পিছনে ধাবিত হইলেন ॥১০_-১১। 

মাননীয় রাজা! তাহার পর পুিমা বা অমাবস্তায় বায়ুদধশালিত 
সমুদ্রের ন্যায় আপনার সৈম্যমধ্যে বিশাল কোলাহল হইতে লাগিল ॥১২॥ 

(১০)-যুবা ছুর্ষণঃ থঃনি। (১১)-অধধাবন্মমধিণঃ_নি। 
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ইদমেতি সমুদ্ধ তং ধার্তরাষ্টম্ত বৈ বলম্। 
মামেবাতিমুখং তূর্ণং গজাশ্বরথপভিমৎ ॥১৪॥ 
নাদযদৈ দ্িশঃ সর্ব রথঘোষেণ সারথে ! | 

পৃথিবীর্থান্তরীক্ষঞ্চ কম্পয়ৎ সাঁগরানপি ॥১৫॥ (যুগ্মকম্) 

এবং বলার্বৰং তাত! বারযিষ্যে মহারণে | 

পৌর্ণমাস্ামিবোদ্ধ,তং বেলেব সলিলার্ণবম্ ॥১৬। 
পশ্য মে সুত! বিক্রান্তমিন্দ্রস্যেব মহাম্থধে। 
এষ সৈন্য।নি শক্রণাং বিধমামি শিতৈ? শরৈঃ ॥১৭। 
নিহতানাহবে পশ্য পদাত্যশ্বরথঘ্বিপান্। 

মচ্ছরৈরগসিসঙ্কাশৈবিবদ্ধদেহান্ সহঅআশঃ ॥১৮। 

ইত্যেবং ক্রবতত্তস্ত সাত্যকেরমিতৌজসঃ। 
সমীপে সৈনিকান্তে তু শীত্রমীয়ুযূযুৎসবঃ | 
জহ্াদ্রব ক্ষিপ প্রেহি চ্ছিন্ধি ভিন্বীতিবাদিনঃ ॥১৯। 

ভারতকৌমুদী 
ইদমিতি। সমুদ্ধতমুদ্ধেশিতম। সাগরান্ কম্পরদপীতি সম্বন্ধ: ॥১৪-_১৫। 

এবমিতি। বেল! তীরম্। এক ইবশবঃ সম্ভাবনায়ামপরঃ সাদৃশ্ে ॥১৬ 

পশ্ঠেতি । বিক্রান্কং বিক্রমম্, মহামুধে মৃহাযুদ্ধে। বিধমামি বিনাশয়াশি ॥১৭। 

নিহতানিতি । আহবে যুদ্ধে। বিদ্ধদেহান্ বিদীণশরীরান্ ॥১৮। 

তাহারা সকলে অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন দেখিয়া! শিনিবংশশ্রেষ্ঠ 
সাত্যকি হাসিতে হাসিতেই যেন সারথিকে বলিলেন__“ধীরে ধীরে যাও? ॥১৩। 

“সারথি! হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদতিযুক্ত এই ছূর্য্যোধনের সৈন্য রথের 

শব্দে সমস্ত দিক্, পৃথিবী ও আকাশ নিনাদিত এবং সমুদ্র কম্পিত করিয়া 

উদ্বেলিত ও অভিমুখ হইয়1 সত্বর আমার দিকেই আসিতেছে ॥১৪--১৫। 

অতএব বৎস! তীর যেমন পুণিমাতিথিতে উদ্বেলিত সমুদ্রকে বারণ 
করে, আমিও সেইরূপ মহাযুদ্ধে এই সৈন্সমুদ্রকে বারণ করিব ॥১৬। 

সারথি ! মহাযুদ্ধে ইন্দ্রের ন্যায় আমার বিক্রম দর্শন কর; এই আমি 
সধার বাণসমূহদ্বারা শক্রসৈন্ত সংহার করিতেছি ॥১৭। 

আমার অগ্রিতুল্য বাঁণে নিহত ও বিদীর্দেহ সহত্র সহস্র হস্তী, অর্খ, রথ 
ও পদাতিকে দর্শন কর? ॥১৮। 

0৪).-ধার্রাষ্ মহছলম্...পি,...ধার্তরাষ্ট্ত যদ্বলমূ...বা,...ধার্বরাষ্্রধলং মহৎ...নি। 

(১৯) জহাদ্রবন্থ তিষ্ঠেতি পশ্ঠ পশ্টেতিবাদিনঃ__বঙ বর্ধ বা! নি। 

১২১০ 



৯৫৪ মহাতারতে পোৌণ-- 

তাঁনেবং ক্রবতো বীরান্ সাত্যকিনিশিতৈঃ শরৈঃ | 
জঘান ব্রিশতানশ্বান্ কুঞ্জীরাংশ্চ চতুঃশতান্ ॥২০॥ 

স সম্প্রহারস্তমুলস্তস্ত তেষাঞ্চ ধন্বিনামূ। 

দেবাস্থররণপ্রখ্যঃ প্রাবর্তত জনক্ষয়$ ॥২১॥ 

মেঘজালনিভং সৈন্যং তব পুত্রস্ত মারিষ ! | 

্রত্যগৃহ্নাচ্ছিনেঃ পৌত্রঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥২২ 
প্রচ্ছা্ধমানঃ সমরে শরজালৈঃ স বীধ্ধ্যবাঁন্। 

অসন্ত্রমং মহারাজ! তাঁবকাঁনবধীদহূন্ ॥২৩। 

আঁশ্চরধ্যং তত্র রাজেন্দ্র! স্থুমহদ্দবানহম্। 

ন মোঘঃ সায়কঃ কমশ্চিৎ সাত্যকেরভবৎ প্রভো। ! ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

ইতীতি। আদ্রব আক্রাম, ক্ষিপ অন্বাণি, প্রেহি আগচ্ছ। মটপাধোহ্য়ং শোক? ॥১৯। 
তানিতি। নিশিতৈঃ শিলাঘধনাদিনা হথধারীরুতৈঃ ॥২০। 

সইতি। সম্প্রহারে যুদ্ধমূ। জনানাং ক্ষয়ো যম্মাৎ সঃ 0২১ 

মেথেতি। মেঘজালনিভং মেঘসমৃহতুল্যং নিবিড়ম্। হে মারি! আধ্য!॥২২॥ 

প্রেতি। সশিনেঃ পৌত্রঃ। অসংভ্রমম্ অবিচপিতচিত্তং যখা স্তাভতথ। ॥২৩| 

আশ্ধ্যমিতি। মোঘো লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ: ॥২৪॥ 
৯ 

অমিততেজ। সাত্যকি এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে বিধ কর, আক্রমণ 

কর, অন্ত্রক্ষেপ কর, ধাবিত হও, ছেদন কর ও বিদারণ কর? এইরূপ বলিতে 

বলিতে সেই যুদ্ধার্থী সৈন্যের! সত্বর সাত্যকির নিকটে উপস্থিত হইল ॥১৯॥ 

সেই বীরের! এইরূপ বলিতেছিলেন, সেই অবস্থায় সাত্যকি সুধার বাণ- 

সমৃহদ্বারা তিন শত অশ্ব এবং চারি শত হস্তীকে বধ করিলেন ॥২০। 

ক্রমে সাতাকির ও ধনুদ্ধর কৌরবসৈন্যগণের দেবাসুরযুদ্ধতুল্য তুমুল যুদ্ধ 

হইতে লাগিল; তাহাতে বহুলোকক্ষয় হইতে থাকিল ॥২১॥ 

মাননীয় রাজা! সাত্যকি একাকীই সর্পতুল্য বাণসমৃহদ্বারা মেঘসদৃশ 

নিবিড় কৌরবসৈন্য গ্রহণ করিলেন ॥২২। 
মহারাজ! তখন বলবান্ সাত্যকি যুদ্ধে বিপক্ষের শরজালে আবৃত 

হইতে থাকিয়াও অবিচলিতচিত্বে আপনার পক্ষের বুতর যোদ্ধাকে বধ 

করিলেন ॥২৩॥ 

(২০)..ত্রিশতানাধ্যান্...বঙ্গ বর্ধ। (২৩) পৃর্বার্ধং বঙ্গ বর্ধ নাস্তি ৷ 
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রথনাগাশ্বকলিলঃ পদাত্যুম্মিসমাকুলঃ। 
শৈনেয়বেলামাসাগ্ঠ স্থিতঃ সৈম্যমহার্ণৰঃ ॥২৫॥ 
সন্ত্রান্তরথনাগাশ্বমাবর্তত মুভুমুহুঃ | 

তৎসৈন্যমিষুভিস্তেন বধ্যমানং সহজঅশঃ ॥২৬| 

রথিনঃ প্ভিনাগাশ্বসাদিনশ্চ শরাহতাঁঃ । 

বত্রমুস্তপ্র তত্রৈব গাঁবঃ সিংহাদ্দিতা ইব ॥২৭॥ 

পদাতিনং রথং নাগং সাঁদিনং তুরগং তথ। | 

অবিদ্ধং তত্র নাদ্রাক্ষং যুযুধানস্য সায়কৈ? ॥২৮। 
ন তাদৃক্ কদনং রাজন! কৃতবাংস্তত্র ফান্তনণঃ। 

যাদৃক্ ক্ষযমনীকানীমকরোৎ সাত্যকিনূ্প ! ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
রখেতি। রখৈঃ নাগৈর্গজৈঃ অশ্বৈশ্চ কলিলো ব্যাচ; পদ।তয় উশ্ময়স্তরঙগ| ইব তাডিঃ 

সমাকুল: পূর্ণ টান্ঠং মহাণব ইব সঃ, শৈনেয়ঃ সাতাকির্ধেলা তীরমিব তাম্, আশাগ্ প্রাপ), 
খ্িতে| নিবৃভগতিরভূব, তীরেণেব সাতাকিনা নিবারণাৎ ॥২৫॥ 

মন্্ান্থেতি। সঙ্গান্ছ। বিটলিত। রথা নাগ! অস্বাশ্চ যত্র তৎ ॥২৬। 

রখিন ইতি । পত্তযঃ নাগাশ্বনাদিনে। গজাশ্বারোহিণশ্চ তে ॥২৭॥ 

পদাতিনগিতি। নাগং গজম্, সাদিনং গজাশ্বারোহিণম্। যুসুধানন্ত মাতাকেঃ ॥২৮। 
 নেতি। কদণং নাশনম্। ফান্তনোহজ্ুনঃ। হেনৃপ। প্র্গাপালকেতাপুণরক্তিঃ ॥২৯। 

_ প্রভাবশালী রাজশ্রেষ্ঠ ! তখন আমি গুরুতর আশ্চর্য্য দেখিতে লাগিলাম। 
যেহেতু সাত্যকির কোন বাণই বার্থ হইল না ॥২৪॥ 

পরে হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ও তরঙ্গতুলা-পদাতিগণব্যপ্ত মহতাসমৃদ্র- 
সপুশ সেই কৌরবসৈম্ তীরতুল্য স।ত্যকির সম্মুখে যাইয়া স্থগিত হইল ॥২৫॥ 

সাত্যকি বাণদ্বারা বধ করিতে লাগিলে, সহস্র সহজ হস্তী, অশ্ব ও রথ 

বিচলিত হইল ; সুতরাং সে সৈম্ত তখন মুক্ুমুু ফিরিতে থাকিল ॥২৬। 

ক্রমে রী, পদাতি, গজারোহা ও অশ্বারোহীরা সাত্যকির ব।ণে গীড়িত 

হইয়া সিংহগীড়িত গোসমূহের নায় সেই সেই স্থানে ঘুরিতে লাগিল ॥২৭॥ 

তখন সাত্যকির বাঁণে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাঁতি, গজারোহী, বাঁ অশ্বারোহী 

বিদ্ধ হয় নাই, এমন দেখিলাম না ॥২৮। 

প্রজাপালক রাজা ! তৎকালে সাত্যকি যেমন সৈন্ক্ষয় করিতে লাগিলেন, 

তেমন সৈন্ক্ষয় অজ্জনও করেন নাই ॥২৯॥ 

(২৭)...বন্রাম-..গাব: শীতাদ্দিতা ইব-_বা নি,...গাবো ব্যাপ্রভগ্াদিব__পি। 



৯৫৬ মহাভারতে : দ্রোণ_- 

| অত্যঙ্জুনং শিনেঃ পৌত্রো যুধ্যতে পুরুষর্ষভঃ | 
বীততীর্লাঘবোপেতঃ কৃতিত্ব: সম্প্রদর্শয়ন্ ॥৩০। 
ততো ভর্ষ্যোধনে! রাজা দাত্বতন্ত ভ্রিভিঃ শরৈঃ। 
বিব্যাধ সুতং বিশিখৈশ্তুভিশ্চতুরো হয়াঁন্ ॥৩১॥ 
সাত্যকিঞ্চ ভ্রিভিবিদ্ধা পুনবিব্যাধ সোহস্টভিঃ। 
হুঃশীমনঃ ষোড়শভিবিব্যাধ শিনিপুঙ্গবম্ ॥৩২॥ 
শকুনিঃ পঞ্চবিংশত্যা চিত্রসেনশ্চ সপ্তভিঃ | 
ছুঃসহঃ পঞ্চদশভিবিব্যাধোরপি সাত্যকিম্ ॥৩৩ 
উৎ্ক্ময়ন্ রৃষিঃশাদলম্তথা বাণৈঃ সমাহতঃ। 
তানবিধ্যন্মহারাজ ! সর্বানেব ব্রিভিন্ত্িভিঃ ॥৩৪। 

তারতকৌমুদী 
অতীতি। অতি অভিক্রম্য। বীতভীন্ত্যক্তভয়ঃ, লাঘবে!পেতঃ কষিপ্রকারী ॥৩০॥ 
তত ইতি। সাত্বতশ্য সাত্যকেঃ। স্থৃতং সারধিম্ ॥৩১। 
সাত্যকিমিতি। ত্রিভিঃ শরৈঃ। এবমন্ত্র। স দুধ্যোধন: ॥৩২। 

শকুনিরিতি। পঞ্চবিংশত্যা শরৈ: | উরসি বক্ষসি ॥৩৩| 
উদ্দিতি। উতস্ময়ন্ উন্মুখভাবেনেষদ্ধসন্, বৃফিশাদদি লঃ সাত্্াকি: 1৩৪ 

ক্রমে পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি নির্ভয় ও ক্ষিপ্রকারী হয়া, কৃতিত্ব দেখাইতে 
থাকিয়া, অজ্নকে অতিক্রম করিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩০। 

তাহার পর রাজ! ছুষ্োধন তিনটা বাণদ্বারা সাত্যকির সারথিকে এবং 
চারিট। বাঁণদ্বারা তাহার চারিটা আশ্বকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩১। 

পরে তিনি তিনটা বাণদ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া আবার আটটা 
বাণদ্বার তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং ছুঃশামন যোলট। বণদ্বারা তাহাকে 
তাড়ন করিলেন ॥৩২॥ 

ক্রমে শকুনি পঁচিশটা, চিত্রসেন সাতটা ও ছুঃসহ পনরটা বাণদ্বার! 
সাত্যকির বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৩৩॥ 

মহারাজ! এই সময়ে সাত্যকি সেইভাবে বাণতাড়িত হইয়া মন্দহাস্ত 
করিতে থাকিয়া তিন তিনটা বাণদ্বারা তাহাদের সকলকেই তাড়ন 
করিলেন ॥৩৪॥ 

৮ পি সি 
স্প্প শশ চে পা টি 

(৩০)."-যুধ্যতে পুক্ুষর্ষভ ! বঙ্গ বর্ধ। (৩২)...পুনরষ্টাভিরেব চ-বানি। (৩৩)... 

চিত্রসেনম্চ পঞ্চভি:...বা নি। 



পর্ববণি চতুরধিকশততমো হুধ্যায়ঃ | ৯৫৭ 

গ।ঢবিদ্ধীনরীন্ কৃত্বা। মার্গ গৈঃ সোহতিতেজনৈঃ | 

শৈনেয়ঃ শ্যেনবৎ সংখ্যে ব্যচরল্লঘুবিভ্রম? ॥৩৫॥ 
সৌবলস্ত ধনুশ্ছিত্া হস্তাবাঁপং নিকৃত্য চ। 

দুর্য্যোধনং ত্রিভির্বাণৈরভ্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥৩৬| 
চিত্রসেনং শতেনৈব দশভিছ্িসহং তথা । 
দুঃশাসনঞ্চ বিংশত্য! বিব্যাধ শিনিপু্গবঃ ॥৩৭। 

অথান্যদ্ধনুরাদায় শ্যালস্তব বিশাংপতে ! | 

অষ্টাভিঃ সাত্যকিং বিদ্ধ পুনবিব্যাধ পঞ্চভি? ॥৩৮। 
দুঃশাঘনশ্চ দশভিছুঃসহশ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ। 
ছুম্মুখশ্চ দ্বাদশভী রাজন! বিব্যাঁণ সাত্যকিম্ ॥৩৯| 

ছুর্যোধনস্ত্রিসপ্তত্য। বিদ্ধ ভারত! মাধবমূ। 

ততোহন্ত নিশিতৈর্ব।ণৈস্ত্রিভিবিব্যাধ সারথিষ্ ॥8০॥ 

ভারতকৌমুদী 
গাঢেতি। মাগণৈঃ শরৈত অতিতেজনৈর্মহাবেগৈঃ | লঘুবিকুমে| দ্রুত বিক্রম: ॥৩৫। 
মৌবলন্তেতি। মৌবলম্ত শকুনেঃ হস্তাবাপং চন্মনিন্মিতং ভস্তাবরণম্ ॥৩৬| 
চিত্রেতি। শতেনৈব শরৈরিতি শেষঃ। এবমন্ত্রাপি ॥৩৭| 

অথেতি। শ্যাল: শকুনিঃ। অষ্টাভিঃ পঞ্চভিশ্চ শরৈঃ ॥৩৮। 
দুঃশাসন ইতি । বিব্যাধ তাড়য়ামাস ॥৩৪॥ 

দ্রুতবিক্রমশালী সাত্যকি মহাবেগসম্পন্ন বাণসমৃহদ্বারা শক্রগণকে 

গাঢ়বিদ্ধ করিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫। 

পরে তিনি শকুনির ধনু ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া তিনটা বাণদ্বারা 
ছুধ্যেধনের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥৩৬॥ 

তদনন্তর শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি একশত বাণদ্র! চিত্রসেনকে, দশটাদ্ারা 
ছুঃসহকে এবং কুড়িটাদ্ধারা ছঃশাসনকে তাড়ন করিলেন ॥৩৭॥ 

নরনাথ ! তাহার পর আপনার শ্যালক শকুনি অন্য ধনু লইয়া আটটা- 

বাণদ্ধারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটাদ্বার! তাহাকে বিদ্ধ 

করিলেন ॥৩৮। 

রাজা ! ক্রমে ছৃশাসন দশটা, ছুঃসহ তিনটা ও ছুম্মুথ বারটা বাণদার। 

সাত্যকিকে তাড়ন করিলেন ॥৩৯॥ 

(৩৫).."বাণৈর্ষন্মবিভেদিভিঃ | শ্রেনবদ্াচরৎ সংখ্যে শৈনেধো লঘু টু চ--পি। 



৯৫৮ মহাভারতে দ্রোণ_ 

তান্ সর্ববান্ সহিতান্ শুরান্ যতমানান্ মহা রথান্। 
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিবাঁণৈঃ পুনবিব্যাধ সাত্যকিঃ ॥৪১। 
ততঃ স রথিনাং শ্রেষ্ঠস্তব পুত্রস্ত সারথিমৃ। 
প্রজঘানাশু ভল্লেন স হতো ন্যপতভূবি ॥৪২॥ 
পতিতে সারথে৷ তত্র তব পুত্ররথঃ প্রভো ! | 
বাঁতায়মানৈস্তৈরশ্বৈরপানীয়ত সঙ্গরাৎ ॥৪৩| 
তথ।পরে তব স্থতাঃ সৈনিকাশ্চ নরাধিপ !| 
রাজ্জে। রথমভিপ্রেক্ষ্য প্রাদ্রবন্ শতশো! দিশঃ ॥৪৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
দুর্দেযাধন ইতি। ত্রিষপ্রত্যা বাণৈঃ। মাধবং মধুবংশীয়ং সাত/কিম্ ॥৪০॥ 
তানিতি। যতমানান্ জয়ায়েতি শেষ ॥9১। 

তত ইতি। পুত্রস্থ প্রধান্তাদ্ছুষ্যোধনস্য । প্রজঘান আজঘান ॥৪২। 

পতিত ইতি । বাতীয়মানৈব।যুবদাচরদ্িক্রতিং গচ্ছিত । সঙ্গরাং রণস্থণাৎ |৪৩| 

তথেতি । এতশঃ মৈনিকা ইতি সম্বন্ধ: । রাজ্ছো দুর্ষেযাপনস্ত | গ্রাদ্রবন্ পলায়ন্ত ॥৪৪। 

ভরতনন্দন! পরে ছুর্যযেধন তিয়।ত্তরটা বাণদ্বার। সাত্যকিকে গীড়ন 

করিয়া তৎপরে তিনটা স্ুুধার বাণদ্বারা উহার সারথিকেও গীড়ন 

করিলেন ॥৪০॥ 

সেই বীর ও মহারথেরা সকলে মিলিত হইয়া জয়ের জন্য যত্ব করিতে 

থাকিলে, সাত্যকি পুনরায় পাঁচ পাঁচট। বাণদ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ 
করিলেন ॥9১॥ 

তদনন্তুর রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি একট। ভল্পদ্ধারা আপনার পুত্র ছুর্যযেধনের 
সারথিকে আঘাত করিলেন; তৎক্ষণাৎ সে নিহত হইয়া ভূভলে পতিত 
হইল ॥9২॥ 

রাজা! সারথি পতিত হইলে, সেই অশ্বগুলি বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিদ্বার! 

আপনার পুত্রের রথখানাকে রণস্থল হইতে লইয়া! গেল ॥৪৩ 
নরনাথ! তখন আপনার অন্ত পুত্রের এখং শত শত সেম্ রাজার 

রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নানাঁদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥88॥ 

(৪১)...ভৃশং বিব্যাধ সাতাকিত -পি। (৪9৪) ততন্তব স্থৃতা রাজন্ 1-.'বঙ্গ বর্ঘ, ততগ্তব 

হতে রাজন! সৈনিকাম্ঠ বিশাংপতে !।-"'বিদ্রতাঃ শতশোহভবন্__বা নি। 



পর্ববণি চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
পিঠে টি / 

তিতস্তৎ প্রদ্রতং সৈন্যং দৃষ্ট।৷ ভারত ! সাত্যকিঃ। 
অবাকিরচ্ছরশতৈ রুক্সপুজৈর্মহারথ/ ॥8৫॥ 
বিদ্রোব্য সর্ববসৈম্যানি তাবকানি সমন্ততঃ। 
প্রযযৌ সাত্যকী রাজন্! শ্বেতাশ্বস্ত রথং প্রতি ॥৫৬। 
তমরীনারুজন্তঞ্চ রক্ষন্তঞ্চেব সার।থমৃ। 

আত্মানং মোচয়ন্তঞ্চ তাবকা? সমপুজয়ন্ ॥৪৭॥ 

ইতি শ্রীমহ1ভাঁরতে শতপাহজ্াং সংহিতায়াং বৈয়।সিক্য।ং দ্রোণপর্ববণি 
জয়দ্রেখবধে সাত্যকিপ্রবেশে ছুর্যযোধনাদিপরাজয়ে 

চতুরধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
স্পা 9ম এ সি 

€ বর 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। গ্রদ্রতং পলামমানম্। অবাকিরৎ তদেবাপীড়য়ং ॥৪৫| 

বিদ্রাবোতি। বিদ্রাব্য নিপীড্য। শ্বেতাশ্বস্য অজ্জুনস্য ॥৪৬| 

তমিতি। আরুন্তং শিপীডয়ন্তমূ। সমপূজযুন্ প্রাখংমন্ ॥৪৭| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-শ্রাহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীখ ওষ্টাচাষ্যবিরচিতায়াং মহা ডারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্খবধে চতুরধিকখততমোহধ্যায়: ॥০| 
১০ 

ভরতনন্দন! তদনম্তর মহারথ সাঁতাকি সেই সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে 

দেখিয়া! ব্ব্ণপুঙ্থ শত শত বাণদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিলেন ॥8৫॥ 
রাজা! সাত্যকি সকল দ্রিকে আপনার সমস্ত সৈম্তকে গীড়ন করিয়া 

অজ্ঞনের রথের দিকেই যাইতে থাকিলেন ॥৪৬। 

মহারাজ! সাত্যকি একদা শক্রগণকে গীড়ন, সারথিকে রক্ষা এবং 

আপনাকে মুক্ত করিতেছিলেন বলিয়া আপনার পক্ষের লোকেরা তাহার 
প্রশংস। করিতে লাগিল? ॥৪৭। 

০৮৪ ৪ 
গ রি গ 

সা পিতা শীশাপি শীট শি 

(৪৫) বিদ্রুতং তন্মহৎ সৈন্যম্...বঙ্গ বর্ধ,*..শরৈ্তীক্ষৈরুকসপুজ্ঘৈ শিলাশিতৈঃ_ বঙ্গ 
বদ্ধ ব। নি। (৪৭) তং শরানাদদানঞ রক্ষমাণঞ্চ "বঙ্গ বর্ধব। নি। * .অষ্টাদশ।- 

ধিকশততমোহধ্যায়ঃ বঙ্গ বদ্ধ, “"*বিংশত্াযধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ১ ব| নি। 
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9 
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

তৎ প্রস্গ্ধ মহাসৈন্যং যাস্তং সাত্যকিমর্জনম্। 

নিহ্রাক! মম তে পুত্রাঃ কিমকুর্রবত বীক্ষ্য বৈ ॥১। 
কথঞ্ষাং তদ। যুদ্ধে ধৃতিরাসীচ্চ সপ্তীয় ! | 
শৈনেয়ে সমন্ুপ্রাণ্ডে সদূশে সব্যসাচিনঃ ॥২। 
বিদ্ধে কিন্ন, তৎ ক্ষত্রং তে চ বুদ্ধপরাজিতাঃ | 

কথঞ্চ সাত্যকিুদ্ধে ব্যতিক্রান্তো মহাযশাঃ ॥৩। 
কথঞ্চ মম পুত্রাণাং জীবতামেৰ সঙ্ীয় !। 

শৈনেয়োহভিঘযৌ যুদ্ধে তন্মমা ক্ষ তত্বতঃ ॥8॥ 
ভারতকৌমুদী 

তদিতি। শিহক। নিলজ্ঞাঃ, পুনঃ পুনঃ পরাজয়েহপি যুদ্ধপ্রবৃত্তেরিতি ভাব: ॥১। 

কথখমিতি। এমাং মম পুত্রাগাম্। ধৃতভি্ৈষাম। সব্যপাচিনোহজ্দরনন্য ॥২। 
বিদধ ইতি। ক্ষত্রং কষত্রিগুগণঃ, তে মম পুত্রাশ্ঠ ॥৩| 
কথমিতি। অভিযযৌ অজ্জ্বনং প্রত্যতিযাতুং শশাক ॥৪॥ 

ধৃতরাষ্্ী বলিলেন_“সঞ্জয়! সাত্যকি আমার সেই বিশাল সৈন্ত মর্দন 
করিয়া অর্জুনের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া আমার সেই নিলজ্জ পুত্রের! 
কি করিল? ॥১॥ 

সর্জয় ! অজ্জুনের সদৃশ সাত্যকি উপস্থিত হইলে, তখন ইহাদের 
(আমার পুত্রদের) কি প্রকারে যুদ্ধে ধৈর্য থাকিল ? ॥২॥ 

সেই ক্ষত্রিয়েরা তখন কি করিলেন? যুদ্ধে পরাজিত আমার সেই 
পুত্রেরাই ঝ কি করিল? মহাঁষশ! সাত্যকিই বা কি ভাবে যুদ্ধে অন্যকে 

অতিক্রম করিলেন ? ॥৩ 

সপ্তীয়! আমার পুত্রের জীবিত থাকিতেই বা কি করিয়া সাত্যকি 
অজ্জুনের দিকে যাইতে পারিলেন? এই সকল বিষয় তুমি আমার নিকট 
যথার্থ বল ॥8॥ 

0. সংপরস্ত মহৎ সৈনকং যাস্তং শৈনেয়মঞ্জুনম্.. কিমকুর্বত সয়! _বঙ্গ বদ্ধ বা নি। 
(৪)...জীবতাং তত্র সপ্ধয়!-''বঙ্গ বর্ধ বা নি। 
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অত্যদূতমিদং তাত! ত্বৎসকাশাচ্ছ পো ম্যহম্। 

একন্ বন্থভিযুদ্ধং শক্রভিবৈ্ব মহারথৈঃ ॥৫। 
বিপরীতমিদং দৈবং সুত ! মন্যে স্থৃতান্ প্রতি। 
যত্রাবধ্যন্ত সমরে সাত্বতেন মহারথাঃ ॥৬॥ 
একস্ হি ন পর্য্যাপ্তং মৎসৈন্যং তস্য সঞ্জয় ! | 
্ুদধস্য যুযুধানস্ত সর্ব তিষ্ঠন্ত পাবা ॥৭ 
নিজিত্য সমরে জোণং কৃতিনং যুদ্ধদুর্মদমূ | 

যথা পশুগণান্ সিংহস্তদবদ্ধন্তা! হৃতান্ মম ॥৮॥ 

কৃতবন্মাদিভিঃ শুরৈ্যতৈর্ববহভিরাহবে । 
যুবুধানো ন শকিতো৷ জেতুং জেষ্যতি মে স্ুতান্ ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

অতীতি। একন্ত সাত্যকেঠ বহুতির্সৎপুজাদিভিঃ ॥৫। 
বীতি। বিপরীতং প্রতিকলম। হে স্ত। স্থতবংশীঘ! সঙ্জয়। ॥৬। 

একম্তেতি। পধ্যান্তং যথেষ্টমূ। তিষ্ঠন্ধ বর্ণনে নিব্তস্তাম্ ॥৭1 

নির্জিত্যেতি । রুতিনং যুদ্ধনিপুণম। হস্ত। হনিম্যতি ॥৮। 
কৃতেতি। যত্তৈজয়ায় যত্তরবন্তিং। যুযুধান: সাতাকিঃ, শকিতঃ শক্ত; ॥৯॥ 

শপ 

তস! আমি তোমার নিকট এট! অতি অভ্ভত বৃত্তান্ত শুনিলাম যে, 

বহুতর মহারথ শক্রর সহিত একজনের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥৫॥ 
সপ্তয়! আমি মনে করি__-এটা আমার পুত্রদের প্রতিকূল দৈবের কাধ্য। 

যে হেতু এক সাত্যকি অনেক মহারথকে যুদ্ধে বধ করিতে পারিয়ছেন ॥৬। 

সঞ্জয়! ক্রুদ্ধ সেই এক সাত্যকির নিকটেই আমার সেই সৈন্য পর্য্যাপ্ত 
হইল না, তাহাতে সমস্ত পাগ্ডবের কথ! দূরে থা”ক ॥৭ 

অতএব সাত্যকি যুদ্ধনিপুণ ও যুদ্ধছুদ্ধর্য দ্রোণকে যুদ্ধে জয় করিয়া-_ 
সিংহ যেমন অপর পশুগণকে বধ করে, সেইরূপ আমার পুত্রগণকে বধ 
করিবে ॥৮। 

কৃতবন্মপ্রভৃতি বহুতর বীর জয়ে যত্ববান্ হইয়াও সাত্যকিকে যুদ্ধে 

জয় করিতে পারেন নাই। অতএব সাত্যকিই আমার পুত্রগণকে জয় 

করিবেন ॥৯॥ 
চিজ 

(৬).''অহং মন্থে মন্দভাগ্যান্ স্থৃতান্ প্রতি- বঙ্গ বর্ধ,"মন্দভাগ্যং স্থৃতং প্রতি-বা শি। 

(৮)"'"কৃতিনং চিত্রযৌধিনম্..বা নি। (৯).-"হস্তং জোযাতি-''বঙ্গ বর্ধ। 

১২১ 



৯৬২ মহা ত।রতে দোঁণ- 

ন চেতর্দাদূশং কম্ম কৃতবাংস্তত্র ফান্তুনঃ। 
যাদুশং কৃতবান্ কর্ম যুদ্ধে বীরঃ প্র তাপবান্ ॥১০| 

সপ্তায় উবাচ। 

শৃণ্ঘ র।জন্! সংগ্রামং নরবাজিগজক্য়মূ। 
ভর্ষ্যোধনাপনীতেন তব ভুর্মন্ত্রিতেন চ ॥১১। 
তে পুনঃ সংন্যবর্তন্ত কৃত্বা সংশপথান্ মিথ | 

পর।ং ঘুদ্ধে মতিং ভ্ররাং তব পুত্রন্ত শসনাৎ ॥১২। 

এীণি সাদিসহত্াণি ভুর্যোধনপুরোগমা 

শককান্বেজবাহলীকা ববনা?; পারদাস্তথ। ॥১৩। 

কুলিন্দাস্তঙ্গনান্বষ্ঠা; পৈশাচাশ্চ স্মন্দর।? | 
পার্ববতীয়াশ্চ রাজানঃ তুদ্ধাঃ পাধাণপাণয়? ॥১৪| 
অভ্যদ্রবন্ত শৈনেয়ং শলভ। ইব পাবকমূ । 

শুর।ঃ পঞ্চশত| রাজন্! শৈনেয়ং সমূপাদ্রুবন্ ॥১৫॥ (বিশেষকণ্) 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। ফান্ুণঃ অঙ্জনঃ। বীর: সাতাকিঃ ॥১০। 

শৃণুষেতি। নরবাজিগজানা* কষে! যন্মাম্। ছুয্যোধনন্ঞাপনীতেন ছুনীত্য। ॥১১। 

তইতি। তে ভব যোদ্ধারঃ। মিখঃ পরম্পরমূ। মতিঞ্চ কৃঙেতি সন্ন্ধঃ 0১২। 

ত্রীণাত্তি। সাদিনাং গজাশ্ব!রোহিথাং সহলাণি। পৈশাচা; পিশ।চদেশীযাঃ। অভাদ্রবপ্ 

অভাধাবন্, খেনেয়" সাত্যকিম্, শলভাঃ পতঙ্গ; ॥১৩-১৫। 

বীর ও প্রতাপশালী সাত্যকি যুদ্ধে যেরূপ কার্ধা করিয়াছেন, অজ্জনও তখন 

এরূপ কাধ্য করেন নাই? ॥১০॥ 

সঞ্জয় বলিলেন-“রাজ। ! আপনর কুমন্ত্রণায় এবং ছুর্যোধনের দুনীতিতে 

হস্তী, অশ্ব ও মনুয্যক্ষয়জনক যেরপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ। শ্রবণ করুন ॥১১| 
আপনার পুত্রের আদেশে সেই সেনের পরস্পর গুরুতর শপথ এবং 

যুদ্ধসম্থন্ধে অতান্ত ক্রর বুদ্ধি করিয়া পুনরায় ফিরিল ॥১২॥ 

রাজা! তিন হাজার গজারোহী ও অশ্বারোহী এবং শক, কাম্বেজ, 

বাহলীক, যবন, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গন, অন্বষ্ঠ, পৈশাচ, মন্দর ও পাঁষাণপাঁণি 
ক্রুদ্ধ পার্বতীয় রাজারা ছুষ্যোধনকে অগ্রবপ্তী করিয়া পতঙ্গসমূহ যেমন 
অগ্নির দ্রিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন । তত্চিন্ন 
অপর পাঁচশত বীরও তাহার দিকে চলিলেন ১৩১৫ 

(১২)- রুহ সং এপ্তকান্ হি মিথঃ...পি বঙ্গ বদ্ধ। 



গর্ববণি পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | এত 

ততে। রথমহজ্রেণ মহারথশতেন চ। 

দ্বিরদান: সহজেণ দ্বিসাহস্রৈশ্চ বাঁজিভিঃ ॥১৬॥ 
শরবর্ষীপি মুর্চন্তো বিবিধানি মহারথাঠ | 

অভ্যদ্রবন্ত শৈনেযমসংখ্যেয়াশ্চ পন্য ॥১৭|॥ (বুথাকম্) 

তাস্ক সঞ্চোদয়ন্ সর্ববান্ হতৈনমিতি ভারত ! | 

ছুঃশাসনে। মহারাজ ! সাত্যকিং পর্যাবারয়ৎ ॥১৮। 

তত্রাসভুতমপশ্যাম শৈনেয়চরিতং মহ । 

যাদেকে। বহুভিঃ সাদ্ধমসংভ্রান্তমযুধ্যত ॥১৯॥ 

অবধীচ্চ রথানীক দ্বিরদানাঞ তদ্বলম্। 

মদিনশ্চৈৰ তান্ ন্ান্ দম্যুনপি চ সর্বশঃ ॥২০। 

তত্র চীক্রেবিমথিতৈর্ভগৈশ্চ বি বিধাযুপৈঃ | 

অন্ৈণ্চ বিবিধৈদগ্নেরীশাদ গুকবন্ধুরৈঃ ॥২১। 

কুপ্জরৈর্মথিতৈশ্চৈব ধ্বজৈশ্চ বিনিপাঁতিতৈঃ | 
বর্মাভিশ্চশ্মাভিশ্চৈব বিনিকীর্ণেঃ সমন্ততঃ ॥২১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত হতি। মন্ত্র মভাথে ততীঘ।। অভ্য্রবন্থ 'অভাধাবন্ ॥১৬--১৭| 

তানিতি। সঞ্চোদরন্ মরাপযন্, হত যুধং বিনাশয়ত ॥১০। 
তত্রেতি। অসংন্বান্থম্ অঙ্িরতারহিতং যথ| স্টাভ্তখ। ॥১১। 
অধধীদিতি। সাধিশঃ অস্বারোতিণঃ। দস্থান্ অনাধ্যান্ ॥২০। 

তদনন্তর সহশ্স রথী, শত মহা রথ, সহস্র গজারো হী ও দ্বিসহ্্ অশ্বারোহ্ীর 
সহিত মহারথের। এবং অসংখ্য পদাতি নানাবিধ বাণ বধ্ণ করিতে থাকিয়। 
সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৬--১৭॥ 

ভরতনন্দন মহারাজ! “ইহাকে বধ কর' এই কথ বলিয়া ছুঃশাসন 
তাহাদের সকলকে সঞ্চালন করিতে করিতে যাইয়া! সাঙাকিকে পরিবেষ্টুন, 
করিলেন ॥১৮॥ 

তখন আমরা সাত্যকির ধরুতর অদ্ভুত চরিত দেখিলাম; মেহেতু তিনি 
একাকী বহুতর যোদ্ধার সহিত আবিচলিতভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৯। 

এবং তিনি রথিসৈন্য, 'হস্তিসৈম্থা, অশ্বারোহিসৈম্য, আর সমস্ত অনার্য 
পদাতিসৈম্যকে বধ€ করিতে থাকিলেন ॥২০। | 

(১৬)...দিসাহস্ৈন্চ বাঞছিনাম্--বর্দ বদ্ধ । (১৭) শরবধ।ণি বর্গ €:--পধ বন্ধ) (২১) 

ভগ্নৈশ্চ পরমায়ুধৈ১** বা শি। (২২). বন্ধভিশ্চ তথানীকৈর্ব)বকীর্ণা বন্থদ্ধবা বা নি। 



৯৬৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অগ্ভিরাভর পৈর্ববস্ত্ররুকর্ষেশ্চ মারিষ !। 
সংছ্া বন্থধা তত্র গ্ঠৌগ্রহৈরিব ভারত! ॥২৩॥ (বিশেষকম) 

গিরিরূপধরাশ্চাপি পতিতাঃ কুঞ্জরোভমাঃ | 
অগ্ননস্থ কুলে জাত বামনন্য চ ভারত ! ॥২৪॥ 

স্রপ্রতীককুলে জাতা মহাপন্মকুলে তথা । 
এরাবতকুলে চাঁপি তথান্তেষু কুলেষু চ। 
জাঁতা দ্তিবরা রাজন! শেরতে ল্ম মহাযুধি ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
তত্রেতি । ঈশাদ গুকবন্ধুর! রথস্ত দারুবিশেষাঃ | বিনিকীর্ৈধিঙ্গি পৈঃ গৃভির্মাণোঃ। 

অন্কর্ষেনিয়দারভিঃ | সংছন্না আবৃত] গ্োৌরাকাখম্ ॥২১--১৩। 
গিরীতি। গিরিবূপধরা বিশালত্বাং। অঞ্চনাদষে| ধিগ্গজ।ঃ। অত্র নীলকঠেন রুতা 

ধূতা বা কারিক] হেয়াঃ প্রমাণাভাবাৎ ॥২৪॥ 

স্প্রতীকেতি । শেরতে ম্ম শয়িতবন্তঃ | ষট্পাদোহ্য়ং শ্পোকঃ1২৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

সংগ্রমুগ্যেতি ॥১--২২॥ বামনস্ত যমোপবাহান্ত | “চন্দ্রকান্তশিরোগ্রীব| নীচক্ষদ্ব। মনম্থিনঃ | 

বাড়োরস্কাঃ সুনিশ্চিত] বামনান্বয়জা গজা:॥” ॥২৪ স্ুপ্রতীকম্ত ঈশোপবাহ্ন্ত । স্থবিভক্ত- 

মহাশীর্ষ| জীমৃতসদৃশপ্রভাঃ ৷ গ্রভৃতহস্ত। বলিন: স্থপ্রতীককুলোছবাঃ॥ মহাপন্ুস্ত কুমুদকুলে, 

চণ্ডাঃ সমায়াতকরাঃ স্থুবদ্ধাবলিনোহপি চ। মভাপদ্নবপ্নভব] গজধু্ধপ্রিয়াগজা: ॥ শ্বেতবালনখাঃ 

শূরা: শেতত্বকা মৃহাবলাঃ। উদগ্রাবধবন্তশ্চ গজ এরাবতোদ্চব1; ॥” অন্টেযু কুলেমু পুগডরীক- 

পষ্পদস্তসার্ববভৌমীয়েযু। “স্থিরাঃ শুলশিরোদন্তনিঃশঙ্কা বণিনোহপি চ।  শুরুবর্ণনথাঃ শুরা: 
পুণ্ডরীকোন্তবাগজাঃ ॥ সমত্বগ্দখনাশ্চণ্ডা লঙ্গোষ্টাশ্চাকুদর্শনঃ | গীনায়তাননকরাঃ পুস্পদস্তোন্তবা 

গজাঃ ॥ মগ্ডলাকৃতয়: শূরাঃ সুবন্মাণঃ স্ুদর্শনাঃ | পীনায়তা গ্তাঃ পীনাভাঃ সার্ববভৌমকুলোস্ভবাঃ ॥ 

মাননীয় ভরতনন্দন রাজা! তখন ভগ্ন চক্র, ছিন্ন নানাবিধ অস্ত্র, চূর্সিত 
নানাপ্রকার রথকাষ্ঠ, ভগ্ন উদ্ধদণ্ড, ভিধ্যগদণ্ড ও বক্র কাষ্ঠ, মথিত হস্তী, 

নিপাতিত ধ্ৰজ, সকল দিকে বিক্ষিপ্ত চম্ম। বন্ম, মালা, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং 

রথের নীচের কাষ্ঠদ্বার'__গ্রহগণদ্বারা৷ আকাশের ন্যায় সমরভূমি আবৃত 

হইয়া! গেল ॥২১-_-২৩॥ 
ভরতনন্দন! অঞ্জন ও বামনবংশে উৎপন্ন পর্বতপ্রমাণ উত্তম হস্তী 

সকল পতিত হইতে লাগিল ॥২৪॥ 

(২৫)...শেরতে বহবে। হতা:-বঙ্গ বর্ধ বানি। 



পর্বণি পঞ্চাধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ৯৬৫ 

বন।য়ুজান্ পার্বতীয়ান্ কান্বোজানথ বাহিলকান্। 

তথা হয়বরান্ রাজন! নিজদ্বে তত্র সাত্যিকি; ॥২৬॥ 

নানাদেশসমুখাংশ্চ নানাজাত্যাংশ্চ পত্তিকান্। 

নিজগ্বে তত্র শৈনেয়ঃ শতশোহ্থ মহজশঃ ॥২৭। 
তেষু প্রকাল্যমানেযু দস্যুন্ ছুঃশাসনোইব্রবীৎ | 

নিবর্তপ্বমধর্মাজ্ঞ! বুধ্যধবং কিং স্থতেন বঃ ॥২৮॥ 

তাংশ্চাপি ভগ্রান্ সংপ্রেক্ষ্য পুত্রো ভুশোসনস্তব | 

পাযাণঘোধিন? শুরান্ পার্বতীয়ানচোদয়ৎ ॥২৯॥ 

অশ্মবৃদ্ধেধু কুশলা ন্ নৈতজ্জানাতি সাত্যকিঃ। 

অশ্মযুদ্ধমজা নন্তং হতৈনং ঘুদ্ধকামুকম্ ॥৩০॥ (যুখ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
বনেতি। বনাধুপ্রহৃততে। দেশাগ্েেযু জাতান্ সঙ্গদ্ধাংশ্চ ॥২৩। 

নানেতি। নানাদেশেখু যযখানৎপন্নান নানাজাতিযু জ।তান্ নান।জাত্য।ন্ ॥২৭। 

তেধিতি। প্রকালামানেধ মদ্ামানেষু, দস্থাননাধ্য।ন | কতেনাপসরণেন ॥২৮। 

তানিতি। অপি তথাবিধমুক্তানপি। অচোদয়ং প্রৈরয়ং | অশ্বদুদ্ধেমু প।ষাণযুদ্ধেমু 
নুখলান্ নিপুণান্, এতঙ অশ্বদুদ্ধম॥ হত বুঘং বিনাশযৃত ॥২৯--৩০| 

এবং রাজা! স্ুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও এরাবতবংশজ।ত, আর অন্যান্য 

হস্তীর কুলে সমূৎপন্ন মহ।হস্তিগণও মহাযুদ্ধে শয়ন করিতে থ।কিল ॥২৫॥ 

তখন সাতাকি_বনায়ু, কান্বোজ ও বাহিলকদেশজাত এবং পার্ধতীয় 
উত্তম অশ্বসমূহকে বধ করিলেন ॥২৬| 

আর নানাদেশজাত ও নানাজাতীয় শত শত ও সহম্্র সহম্র পদাতিকেও 

সাত্যকি সংহার করিলেন ॥২৭| 

সাততাকি সেই সকলকে মর্দন করিতে লাগিলে, ছুঃশাসন অনার্ধ্য সৈম্া- 

গণকে বলিলেন-_“হে ধন্মীনভিজ্ঞ সৈম্ভগণ ! তোমরা! ফের, যুদ্ধ কর, 

অপসরণ করায় তোম।দের কি ফল হইবে” ॥২৮। 

তথাপি তাহারা অপমরণ করিতে লাগিল দেখিয়। আপনার পুত্র ছঃশ।সন-_ 

পাষাণযোধী ও পাষাণযুদ্ধে নিপুণ পাব্বতীয় বীরগণকে বলিলেন-_“সাত্যকি 

পাষাণযুদ্ধ জানে না, অথ চ যুদ্ধকামী। সুতরাং পাষাণযুদ্ধে অনভিজ্ঞ এই 

সাত্যকিটাকে তোমরা বধ কর ॥১৯-_-৩০॥ 

(২৭) নানাঙ্জাতীংস্চ দশ্থিনঃ.. বা নি। (২৯) তাঁংশ্চাতিভগ্রান্...বা নি। 



৬৬ মহাভারতে দ্রোণ--- 

তখৈব কুরবঃ সর্ধেব নাশ্বযুদ্ধবিশ (রদাঃ | 

অভিদ্রবত ম| ভৈষ্ট ন বঃ গ্রাপ্নযতি সাত্যকি; ॥৩১॥ 

.ত পার্বতীয়। রাজানঃ মর্বে পাধাণপাণয়ুঃ | 

ভভ্যদ্রবন্ত শৈনেয়ং রাজানমিব মন্্রিণঃ ॥৩২| 
1 গঙ্গশিরঃপ্রখোরুপলৈ? শৈলবামিন? | 

গ্রতৈঘু'যুধানম্ত পুরস্তে তস্থরাহবে ॥৩৩। 

ক্ষেপণয়ৈস্তথাপ্যন্যে সাত্ৃতস্ত বসৈষিণ? | 

চোদিতাস্তব পুত্রেণ রুরুধুঃ সর্বতো দিশঃ ॥৩৪॥ 

তেঘ।মাপততামেব শিলা ঘুদ্ধং চিকীর্মতাম্। 
সাত্যকিঃ প্রতিসন্ধায় নিশিতান্ প্রাহিণোচ্ছর।ন্ ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

| অভিদ্রবত সাত্যকিমভিধাবত | প্রাপ্ঝ/তি গ্রহারাহ ॥৩১॥ 

ত। রাজানমিব মন্থিণ ইত্যনেন তেঘাং সহন্বন্ং সচিতম্ ॥৩২। 

তত ইতি । গজশিরঃপ্রথো। হস্থিমন্থকতুলাবিশালৈঃ, উপলৈঃ পাধানৈঃ ॥৩৩। 

ক্ষেপেতি। শেপনীরৈরদ্ববিনেশৈঃ॥  চোদিতাঃ প্রেরিতান পুত্রেণ ছুশামনেন 0৩৪ 

তেঘামিতি। চিকীষতাং বন্ত,মিচ্ছতাম। 'প্রাতিণোধ হ্ক্ষিপৎ 1৩৫| 

তে] 

নস্ট ছি 

ডা 

থে 

ইতি 

নে] 

ঞ্জে রে শে? 

অন্য কুরুবংশীয় সকলেও পাষাণযুদ্ধে নিপুণ নহেন। সুতরাং তোমরা! 

সাভাকির দিকে ধাবিত হও, ভয় করিও না, সাত্যকি তোমাদিগকে পাইবে 

না ॥৩১।॥ 

তখন মঞ্্ীরা যেমন রজার দিকে গমন করেন, সেইরূপ পাধাণধারী সেই 

পার্বতীয় রাজার! সকলে সাত্যকির দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩২। 

তদরনদ্কর সেই পর্ববতবাসীর হস্তীর মস্তকের ভুলা বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ 
উত্তেলন করিয়া রণস্থলে সাত্যকির সম্মুখে দীড়াইল ॥৩৩। 

আপনার পুত্র ছুঃশ।সনের আদেশে অন্য সৈন্যের সাত্যকিকে বধ 

করিবার ইচ্ছ! করিয়া গ্ষেপণীয়াশ্খ উত্ভোলনপুবর্বক সাতাকির সকল দিক্ 

রুদ্ধ কবিল ॥৩৪। 

শিলাযুদ্ধ করিবার অতিলাষী সেই পার্বতীয়ের আমিতে লাগিলে, 
সাত্যকি সদ্গ।ন করিয়া সুধার বাণ সকল নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৫॥ 

(৩২) * পাষাণযোধিন:."'বা নি। (৩৫) "ভ্রিংখতং প্রাহিণোচ্ছরান্--বন্গ বর্ধ। 
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তামশাবৃষ্টিমতুল।ং পার্বরতীয়ৈঃ সমীরিতাম্। 
বিভেদৌরগসঙ্কীশৈর্নারাচৈঃ শিনিপুঙ্গবঃ ॥৩৬। 
তৈরশাচুর্ণৈদদপ্য্ভিঃ খগ্োতানামিব ব্রজৈঃ | 

প্রায়ঃ সৈম্যান্যবধ্যন্ত হাহাডভূতানি মারিম ! ॥৩৭ 
ততঃ পঞ্চশতাঃ শুরাঃ সমুদ্যতমহা।শিল।ঃ | 

নিকৃভব1হবো রাজন! নিপেতুর্ধরণাতলে ॥৩৮॥ 
পুনদশিশতান্চান্যে শতপা হক্িণস্তথ| | 
সেোপলৈব্বাহুভিশ্ছিন্নৈ পেতুরপ্র।প্য সাতযকিম্ ॥৩৯॥ 
পাষাশযোধিনঃ শুরান্ যতমানানবস্থিতান্। 

অবধীদ্বহুাহত্রা-স্তদভ্ভূতমিবাভব€ ॥৪০॥ 

ভারতকৌমুদী 
তামিতি। অশববৃষ্টিং পাধাশনৃষ্টিম। সমীরিতাং দিপ্তাম্ ॥৩%| 

তৈরিতি। দীপাদ্িারাচঘমণেন জলছিঃ | ব্রলৈঃ মমহৈঃ 0৩৭ 

তত ইতি। সমুদ্যতম্হাশিল| উত্তোলিতবৃহ্পাযানাঃ | মনিরুভ্বাহবশ্ছি জা; ॥৩৮। 

পুনরিতি। এতমাহজ্রিণে। লক্গান্গভাঃ। মোপলঃ পাষাবমহিতৈঃ ॥৩৪॥ 

পাযাণেতি । যতমানান্ জয়া । একেন বহুসাহন্রহননমেবাছু তম্ ॥৪০॥ 

পরে শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সর্পতুল্য নার/চসমূহদ্।র। পারব ভীয়গণনিক্ষিপ্ৃ 
সেই অতুলনীয় শিলা বৃষ্টি বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥৩৬। 

মাননীয় রাজা! পতঙ্গসমূহের ম্যায় উজ্জল সেই সকল শিলাচর্ণ যাইয়। 
যাইয়৷ হাহ।কারী প্রায় পার্বতীয় সৈন্যকে বধ করিল ॥৩৭ 

রাজা! তাহার পর পাঁচশত বীর বিশাল শিল! উত্তোলন করার পরেই 

ছিন্নবাহু হইয়। ভূতলে পতিত হইল ॥৩৮। 
পুনরায় একলক্ষের অন্তর্গত একসহস্্র সৈন্য শিলাযুক্ত বাহু ছিন্॥ হওয়ায় 

সাত্যকিকে আঘাত করিবার পুব্বেই পতিত হইল ॥৩৯॥ 

পাধাণযোধী বহুসহত্র বীর জয়ে যত্ববান্ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, 
সাত্যকি তাহাদিগকে বধ করিলেন। তাহা যেন অন্ত বলিয়া মনে 

ইইল ॥8। 

(৩৬) তামশ্মবৃষ্টিং তুমুলাম্ 'চিচ্ছেদোরগসঙ্কাশৈ::"পি বা শি। (৩৭)-পপ্রায়ঃ 

সৈশ্যান্তহন্তন্'.পি বা নি। 



৯৬৮ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

তত: পুনস্ত সন্ভুয় তেংশ্রৃত্তিং সমন্ততঃ | 
অয়োহস্তঃ শুলহন্ত। দরদাস্তঙ্গনাঃ খশাঃ ॥৪১॥ 

লম্পাকাশ্চ কুলিন্দাশ্চ চিঙ্ষিপুস্তাংশ্চ সাত্যকিঃ। 

নারাচৈঃ প্রতিবিব্য।ধ প্রতিপর্ভিবিশারদঃ ॥৪২| (যুগাকম্) 
অদ্রীণাং ভিছ্মানান।মন্তরীক্ষে শিতৈঃ শরৈ? | 
শবেন প্রাদ্রবন্ রাজন! গজাশ্বরথপতভয়ঃ ॥৪৩। 
অশ্মচুর্ণেঃ সমাকীর্ণ। মনুব্যা গজবাজিন: | 
নাশরু,বন্নবস্থাতৃং ভ্রমরৈরিব দংশিতাঃ ॥88| 
হতশিষ্টাঃ সরুধির! ভিন্নমস্তকপিণ্ডিকাঃ | 
কুপ্ঠর। বর্জয়ামাস্থযুযুধানরথং তদ1 ॥8৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। সন্তর খিপি স্ব, অশ্মবৃষ্টিং পাষাণধ্ষণম্। অগোহস্তা লৌহদগুপাণগ্: | তান 

লৌহদগ্ডাদীন্ অস্ববিখেষান্। প্রতীপভিবিশারদঃ প্রতিকারনিপুণঃ ॥৪১--৪২ 
অদ্রীণামিতি | অগ্রীণাম্ অদ্যন্ঘশিলানাম্। গ্রাদ্রবন্ পলায়স্ক ॥৪৩| 

অশ্মেভি। সমাকীণ। বাপচদেহাঃ | দংশিত। দষ্টাঃ ॥8৪। 

হতেতি। ভিন্নাঃ শরাঘাতেন বিদীর্ঘ। মন্তকপিপ্ডিকাঃ শিরঃকুস্তা যেযাং তে /9৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

২৫--৩৩। ক্ষেপণামৈ১ এই্ৈ: 1৩৫-৪১॥  ব্যাত্তমুগ। অ্রেক্ছবিশ্যোঃ 08১--৪২॥ অদ্রীণ।' 

প্রশ্থরাখাম্ 1৪৩-৫৭| 

ইতি দ্রোণপর্ববণি নৈলকণ্ায়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাাবিকশততঞোহ্পা যত ॥১০৫। 

তদনন্তর পুনরায় সেই পাব্বতীয়গণ এবং লৌহদণ্ড ও শুলধারী দরদ, 

তঙ্গন, খশ, লম্পাক ও কুলিন্দগণ মিলিত হইয়া সকল দিক্ হইতে শিলা বৃষ্টি 
করিতে লাগিল; কিন্তু প্রতীকারনিপুণ সাত্যকি নরাচসমূহদ্বারা তাহা বার্থ 
করিতে থাকিলেন ॥৪১-_৪২)॥ 

রজা! তখন সাত্যকির সুধার বাণসমূহে ভিছ্ামান পাষাণসমূহের শবে 

কৌরবপক্ষের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সকল পলায়ন করিতে 

লাগিল ॥৪৩। 

ক্রমে পদাতি, হস্তী ও অশ্ব সকল পাষাণচুর্ণে আহত হইতে থাকিয়! 
ভরমরদষ্টের ম্যায় রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে পারিল ন1 ॥89॥ 

(৪১) ততঃ পুনব্যান্তমুখাঃ-"'বা | (৪২)...নারাটৈঃ প্রতিচিচ্ছেদ...পি বানি। (93) 

অশ্মচর্ণৈরবাকীর্ণাঃ-.নি। 
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ততঃ শব্দঃ সমভবত্তব সৈন্যস্ত মারিষ !| 
মাধবেনার্দ্যমানস্য সাঁগরস্তেব পর্ববণি ॥৪৬॥ 
তং শব্দং তুমুলং শ্রুত্বা দ্রোণো যন্তারমব্রবীৎ। 
এষ সূত! রণেক্রুদ্ধঃ সাত্বতানাং মহারথঃ ॥৪৭| 

দাঁরযুন্ বুধ! সৈন্যং রণে চরতি কাঁলবৎ। 

যত্রৈষ তুমুলঃ শব্স্তত্র সত! রথং নয় ॥৪৮॥ (যুগ্ম) 
পাষাণযোধিভিনূ নং যুযুধানঃ সমাগতঃ | 
তথাহি রথিনঃ সর্ষে হয়ন্তে বিদ্রতৈহয়েঃ 08৯। 
বিশস্্রকবচ। রুগণীন্তত্র তত্র পতন্তি চ। 
ন শরু,বস্তি যন্তারঃ সংযস্তং তুমুলে হয়ান্ ॥৫০॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। শন্ধঃ কোলাহপ;| মাধবেন সাতাকিন। | পর্বরি পুশিমামাবশ্যয়োঃ ॥9৬| 

তমিতি। যন্তারং সারখিমূ। কাপবং যম ইব ॥৪৭--৪৮। 

পাষাশেতি। সমাগতঃ সম্মিণিতঃ| বিদ্রতৈদ্রতিমপসরদ্িঃ ॥৪9| 

বিশস্কেতি। কুগ্ণাঃ পীডিতাঃ | যন্ছরঃ সারথয়ঃ, সংযন্থং নিরোদ্ধম্ ॥৫০| 

তখন সাত্যকির বাণে মস্তককুন্ত বিদীর্ণ হইতে লগিলে, রক্তাক্তদেহ 
হতাবশিষ্ট হস্তিগণ সাত্াকির রথের সম্মখ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
লাগিল ॥৪৫। 

মাননীয় রাজ। ! সাত্াকি গীড়ন করিতে থাকিলে, পুিম। বা অনাবস্ত য় 
সমুদ্রের ন্যায় আপনার সৈন্যের মধ্যে কোলাহল হইতে থাকিল ॥9৬॥ 

মেই তুমুল কোলাহল শুনিয়৷ দ্রোণ তাহার সারথিকে বলিলেন__ 
“সারথি! পাকতবংশের মহারথ এই সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুপ্রকারে কৌরব- 
সৈম্ত বিদীর্ণ করিতে থাকিয়া যমের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন। 
সুতরাং যেখানে এই তুমুল কোলাহল হইতেছে, সেইখানে আমার রথ 

লইয়া যাও ॥৪৭-__৪৮। 
নিশ্চয়ই সাত্যকি পাবাণযোধীদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছেন। 

তাহাই দেখ-দ্রুতগ।মী অশ্বগণ সমস্ত রথীকে লইয়া যাইতেছে ॥৪৯॥ 

অস্ত্র ও কবচবিহীন রথীর! গীড়িত হইয়া সেই সেই স্থানে পতিত হইতেছেন 
এবং সারথিরা তুমুল যুদ্ধে অশ্বগণকে থামাইতে পারিতেছে না? ॥৫০। 

৯)..হিয়ন্থে বহুভিহয়েবঙ্গ ব্ধ। 

১২২ 



৯৭০ মহাভারতে দ্রোণ 

ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা ভারদ্াজস্ সারখিঃ | 
প্রত্যুবাচ ততো দ্রোণং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥৫১। 

আয়ুক্মন্! দ্রবতে সৈন্যং কৌরবেয়ং সমন্ততঃ | 
পশ্য যৌধান্ রণে ভিন্নান্ ধাবমানানিতস্ততঃ ॥৫২॥ 

ইমে চ সংহতাঃ শুরাঃ পাঞ্চালাঃ পাগুবৈঃ সহ। 
ত্বামেব হি জিঘাংসন্ত আদ্রবন্তি সমন্ততঃ ॥৫৩॥ 

অত্র কার্য্যং সমাধতঘ্ব প্রাপ্তকালমরিন্দম ! | 

স্থানে বা গমনে বাপি দূরং যাঁতশ্চ সাত্যকি? ॥৫8॥ 
তখৈবং বদ্ধতস্তস্ত ভারদ্বাজস্ত সারথেঃ | 

প্রত্যদৃশ্ঠাত শৈনেয়ো নিত্বন্ বছুবিধাঁন্ রথান্ ॥৫৫। 

ভারতকৌমুদী 
ইতীভি। ভারদাজশ্য দ্রোণস্য 1৫১ 
আমুষ্মশ্লিতি। দ্রবতে পলায়তে ৷ ভিন্ান্ সংঘঢাতান্ ॥৫২॥ 

ইম ইতি। সংহতাঃ সংঘবদ্ধাঃ। জিঘাংসন্তথে হস্তমিচ্ছন্তঃ, আদ্বন্থি আগচ্ছন্তি ॥৫৩। 

অত্রেতি। হে অরিন্দম! অত্রেদাশীমূ। প্রাপ্তকাঁলং কালোচিতম্, স্থানে অবস্থিত 
বা গমনে বাপি, কাধ্যং করৰ্ববামবধারণম্, সমাধতস্ব বিধেতি। ত্বন্মতং কিমিত্যাহ দূরমিতি। 
সাত্যকিদূরং যাতঃ। অতএব তদঙ্গগমনং বিহবায় এভিঃ সহ যোদ্ধ,মত্রৈবাবতিষ 
স্বেত্যাশয়ঃ ॥৫৪| 

তথেতি। প্রত্যদৃশ্ঠত অন্মা৬ি খৈনেয়; মাত্যকিঃ ॥৫৫| 
৮০ 

দ্রেণের এইরূপ কথ শুনিয়।৷ তাহার সারথি সর্ধশ্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে 
বলিল-_॥৫১॥ 

'আয়ুম্মন্! দেখুন_-কৌরবসৈন্যেরা সকল দিকে পলায়ন করিতেছে 

এবং অপর যোদ্ধার। সংঘঢাত হইয়৷ নাঁনাদিকে ধাবিত হইয়াছেন ॥৫২॥ 
এই বীর পাঞ্চালগণ পাগুবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনাকেই বধ 

করিবার ইচ্ছ! করিয়া সকল দ্রিক্ হইতে আসিতেছে ॥৫৩। 
অতএব অরিন্দম! এখন থাকার বা যাওয়ার বিষয়ে কালোচিত কর্তব্য 

নিশ্চয় করুন ; সাত্যকিও দূরে গিয়াছেন? ॥৫৪॥ 

(€২) সৈন্যং দ্রবতি চাঘুগ্মন!...রণে ভগ্ন ধাবতো বৈ ততত্ততঃব-বা নি। 

(৫৩) এতে চ সংহতা:."ত্বামেবাভিজিঘাংসম্থঃ.''বদ্ধ। (৫৪) তত্র কাধ্যম্. পি। 
(৫৫) তথ! চ বদতঃ...পি, অথৈবং বদতঃ'.-বঙ্গ বর্দ। 
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তে বধ্যমানাঃ সমরে যুযুধাঁনেন তাবকাঃ। 

যুযুধানরথং ত্যক্ত দ্রোণানীকং প্রছুত্রবুঃ ॥৫৬। 
ধৈস্ত ছুঃশীসনঃ সার্দং রখৈঃ পুর্বং ্যবর্তত। 
তে ভীতাস্তভ্যধাবন্ত সর্বে দ্রোণরথং প্রতি ॥৫৭| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জযদ্রথবধে সাঁত্যকিপ্রবেশে পাধাণযোধিপরাজয়ে 

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০]॥ * 
7 কফিন 

ষড়ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। 
77055) 58 

সগ্ভীয় উবাচ। 

ছুঃশাসনরথং দৃষ্টটা সমীপে পর্য্যবস্থিতমূ। 
ভারদ্বাজন্ততো বাক্যং ছুঃশাসনমথা ব্রবীহ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তইভি। যুদুধানেন সাত্যকিন|। গ্রছুদ্রবুদ্রতং জগ 2 ॥৫৬। 
মৈরিতি। ন্যবন্তত সাত্যকিনা সহ যোগ,যাগচ্ছৎ ॥৫৭ 

ইতি মৃহামহৌপাধ্যার-ভার ভাচাধ্য-শ্রহরিদাসসিদ্ধান্থবাগীশভট্রাচাখ্যবিরচিতায়াং মহা ভীরত- 

টাকারাং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং দ্রোণপবণি জয়দ্খবধে পঞচাধিকখভতমোইধ্যায়ঃ ॥০1 

(8) 
দুঃশাসনেতি। পর্দাবস্থিতম।গত্োতি শেষঃ। ভারদ্বাজে| দ্রোণঃ ॥১ 

দ্রোণের সারথি এইরূপ বলিতেছিল, এমন সময়ে দেখ! গেল-_সাত্যকি 

নানাবিধ রথ নষ্ট করিতে করিতে যাইতেছেন ॥৫৫।॥ 
রাজা! সত্যকি যুদ্ধে বব করিতে লাগিলে, আপনার পঙ্ছের সৈম্যের! 

সাত্যকির রথ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণের সৈম্তের দ্রিকেই ছুটিতে লাগিল ॥৫৬॥ 
পুরে হুঃশাসন যে সকল রথীর সহিত ফিরিয়া আমিয়াছিলেন, তাহারা 

সকলেও ভীত হইয়া দ্রোণের রথের দিকে ধাবিত হইলেন? ॥৫৭॥ 

(৫৬)... দ্রোণানীকায় দুদ্রবুঃ--বা নি। * “*"*একোনবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ'"ঃ 

বন্ধ বর্ধ, 'একবিংশত্যধিকশভতমোহ্ধ্যাঘ:... বা রা নি। 



৯৭২ মহাভারতে ফ্োণ-. 

ছুঃশাসন ! রথাঃ সর্বে কম্মাদেতে প্রবিদ্রতাঃ। 
কচ্চিৎ ক্ষেমস্ত নৃপতেঃ কচ্ছিজ্জীবতি সৈম্ধবঃ ॥২| 
রাজপুত্রো ভবানত্র রাজভ্রাতা মহারথঃ। 

কিমর্ঘং দ্রবসে যুদ্ধে যৌবরাজ্যমবাপ্য হ॥৩। 
দাঁপী জিতাসি দ্যুতে ত্বং ঘথাকামচরী ভব । 
বাসসাং বাহিক] রাঁজ্ছে। ভ্রাতুর্জ্যে্টস্ত মে ভব ॥8॥ 
ন সন্তি পতয়ন্তেহছ্য সর্বেব যগুতিলৈঃ সমাঃ। 
ছুঃশাসনৈবযুক্ত। ত্বং পুর্ববং কম্মাৎ পলায়সে ॥৫। 
স্বয়ং বৈরং মহৎ কৃত্বা পাঞ্চালৈঃ পাগুবৈঃ সহ । 
একং সাত্যকিমাসাছ্য কথং ভাতোহসি সংযুগে ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
ছুঃশামনেতি । ক্ষেমং কুশলম্ নৃুপতেছু'ষ্যোবনন্ত | সৈ্ধবো জয়দ্রথঃ ॥২। 

সোল্পঠনমাহ রাজেতি। অন্র্েদানীম্ দ্রবসে পলার়সে ॥৩ 

দ[তকালে দ্রৌপদীং প্রতি ছুঃশাসনোক্তিম্গবদতি দামীতি। রাজ্ঞো দুর্যো দন্ত ॥৪। 
নেতি। যণ্ডাঃ ক্লীব! অস্কিরজননাশক্| থে তিলান্তৈ১ কিমপি ক মশক্ত্বাৎ1৫| 
্ব়মিতি। পাগুবৈঃ সহ বৈরকরণেনৈব দ্রৌপদীনহবদ্ধাং পা্ালেষপি ত২করখম্ ॥৬ 
সঞ্জয় কহিলেন_-“তাহার পর ছুঃশাসনের রথ আসিয়া নিকটে দীড়াইল 

দেখিয়৷ তখন দ্রোণ ছুঃশাসনকে এই কথা বলিলেন__॥১॥ 
ছুঃশ।সন! এই রথ সকল ছুটিয়া আসিতেছে কেন? রাজার মঙ্গল 

ত? সিন্ধুরাজ (জয়দ্রথ) জীবিত আছেন ত? ॥১॥ 
তুমি রাজার পুত্র, রাজার ভ্রাতা ও মহারথ হইয়। এবং যৌবরাজ্য পাইয়া 

এখন যুদ্ধে পলায়ন করিতেছ কেন? ॥৩। 

'দ্রৌপদি! রাজা তোমাকে দৃযুতক্রীড়ায় জয় করিয়াছেন। সুতরাং 
তুমি তাহার দাসী হইয়াছ। অতএব তুমি রাজগুহে ইচ্ছান্বসারে বিচরণ কর 
এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ছুর্য্োধনের বস্্বাহিনী হও ॥৪॥ 

আজ তে।মার পতিরা নাই, উহ্ারা সকলেই নপুংসক তিলের তুল্য হইয়া 
গিয়াছে'। ছুঃশাসন! পুর্বে তুমি এইরূপ বলিয়া এখন পলাইতেছ 
কেন ?॥৫। 

নিজেরাই পাগ্ডব ও পাঞ্ধালগণের সহিত গুরুতর শক্রতা করিয়া এখন 
যুদ্ধে এক সাত্যকিকে পাইয়াই ভীত হইয়াছ কেন ?॥৬ 

নাতি কচ্চিৎ ক্ষেমং ন হুপতে:.. পি। (৩). অবাপ্য হি--পি,...অবাপ্য চ-বা নি।, 
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ন জানীষে পুরা ত্বস্ত গৃহুন্নক্ষান্ ছুরোদরে | 
শর হেতে ভবিঘ্যন্তি দারুণাশীবিষোৌপমাঃ ॥৭॥ 

অপ্রিয়াণাঞ্চ বচনং পাগুবেযু বিশেষতঃ | 

দ্রৌপদ্তাশ্চ পরিক্রেশস্তত্ম,লো হাভবৎ পুরা ॥৮। 
রু তে মানশ্চ দর্পশ্চ ক তে তথ্বীরগজিতস্ | 

আশীবিষসমান্ পার্থান কোপযিত্বা ক বাস্তসি ॥৯॥ 

শোচোয়ং ভারতী সেন। রাজা চৈব স্থুযোধন2 | 

বন্য ত্বং কর্কশো ভ্রাতা পলায়নপরায়ণঃ ॥১০।॥ 

ননু নাম ত্বয়া বীর ! দীর্য্যমাণা ভয়াদ্দিতা। 

স্ববাহুবলমাস্থায় রঙ্গিতব্য। হানীকিনী। 
স ত্বমদ্য রণং হিত্ব! ভীতো। হর্ষয়সে পরান্ ॥১১।॥ 

ভারতকৌমুদী 

নেতি। ছুরোদরে ঘাতজীড়াফাম্। এতে অক্ষাঃ, ভবিযপ্তি যুদ্দোখপাদনাৎ॥৭॥ 

অপ্রিরাণামিতি। তন্ম,লো দাতনিমিনঃ। এতত সর্বং সভাপর্বাণি দরষ্টব্যম্।৮| 

কেতি। আশীবিমসমান্ তীক্ষবিবসর্পতুল্যান্, পার্থান্ পাগুবান্ ॥৯। 

শোচ্যেতি। ভারতী কৌরবী। কর্কণো ছুম্মুথিঃ ॥১০। 

ন্বিতি। দীর্ধ্যমাণ। পরৈতজ্যমানা। হিত্বা। পরিত্যজ্য। মট্পাদোহয়ং শ্লোক: 8১১। 

পূর্বে দৃাতক্রীড়ার সময়ে পাশক গ্রহণ করিয়াছিলে। কিন্ক তখন ইহ! 
বুঝিতে পার নাই যে, এই পাশকই ভবিষ্যতে দারণসর্পভুলা বাণ হইয়। 
যাইবে ॥৭। 

পাগুব্গণের উপরে বিশেষভাবে অপ্রিয়বাক্য বলা এবং দ্রৌপদীকে 
সর্বতোভাবে কষ্ট দেওয়া, এই সমস্তের কারণ হইয়াছিল একমাত্র সেই 
পুৰের দ্যতক্রীড়া ॥৮| 

তোমার সেই অভিমান, দর্প ও বীরগজ্জন আজ কোথায় গেল? তীক্ষবিষ 

সর্পের তুল্য পাগুবগণের ক্রোধ জন্মাইয় এখন কোথায় যাইবে ? ॥৯। 
এই কৌরবসৈন্য ও তাঁহার প্রভু ছুর্মযোধন এই দু-ই শোকের বিষয় 

হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ, যাহার রক্ষক ও যাহার ছুষ্মুখ ভাতা তুমি 
এখন পলায়নমাত্র সম্বল করিয়[ছ ॥১৩। 

(৮)**'পাখবন্য বিশেষতঃ.*নি | (৯) ক তেবীর্যং ক গর্িতম্ন বা নি। (১০) 

রাজাঞচব.''বা নি। (১১)-"দার্দামাণ।-..নি। 
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বিদ্রুতে হয়ি মৈশ্তস্ত নায়কে শক্রমৃদন !। 
কোহন্যঃ স্থাস্ততি সংগ্রামে ভীতো! ভীতব্যপা শ্রয়ঃ ॥১২॥ 
একেন সাত্বতেনাঞ্য বুধ্যমানস্য চানঘ ! | 

পলায়নে তব মতিঃ সংগ্রামাদ্ধি প্রবর্ততে ॥১৩। 

বদ] গাণ্ডীবধন্বানং ভীমসেনঞ্চ কৌরব ! | 
যমৌ চ যুধি দ্রষ্টাপি তদা ত্বং কিং করিম্মুসি ॥১৪। 
এতে ফান্তনবাগানাং সূর্ধযাগ্নিমমতেজসাম্। 
ন তুল্যাঃ সাত্যকিশরা যেভ্যে। ভীতঃ পলায়সে ॥১৫॥ 

বদি তাবৎ কৃতা বুদ্ধিঃ পলায়নপরায়ণ! | 

পৃথিবী ধন্মর জায় শমেনৈব প্রদীয়তা মূ ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
বীতি। বিদ্রন্ধে পলায়িতে । ভীতানাং ব্যপাশ্রয়ো বিশেষে রক্ষকঃ ॥১২। 

একেনেতি। সাত্বতেন মাত্যকিন। সহ। অনঘেতি সোল্বনং সঙ্গোধনম্ ॥১৩। 
যদেতি। গাণ্তীবপন্থানমজ্্নম্। যমৌ নকুলসহদেবৌ, অ্টাসি দ্রক্ষ্যাসি ॥১৪। 
এত ইতি । ফাল্ুনোহজ্ঞনঃ | তদ্বাণবিষগত্থে তব কা গভিভবিযাতীত্যাশসঃ ॥১৫॥ 

যদীতি । পলায়নমেব পরম্ অয়নং বিষয়ে| ন্তাঃ স|। শমেন শান]। ॥১৩। 

বীর! বিপক্ষের! সৈন্ত বিদীর্ণ করিতে ল।গিলে, আপন বাহুবল অবলম্বন 

করিয়া তোমারই সেই ভয়ার্ত সৈন্য রক্ষা করা উচিত। সেই তুমি আজ 

ভীত হইয়। রণস্থল পরিত্যাগ করিয়। শক্রগণকে আনন্দিত করিতেছ ! ॥১১। 

শত্রদমন! তুমি সৈন্যের নায়ক ছিলে, সেই অবস্থায় ভুমি পলায়ন 

করিয়া আ।সিলে, ভীতরক্ষক অপর কোন্ ব্যক্তি ভীত অবস্থায় রণস্থলে 

থাকিবে ?॥১১। 

নিষ্পাপ! একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিবার সময়েই তোমার 

রণস্থল হইতে পলায়ন করিবার বুদ্ধি হইয়াছে ॥১৩॥ 

তাহাতে যখন অজ্ঞন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে রণস্থলে দেখিতে 

পাইবে, তখন তুমি কি করিবে ? ॥১৪। 
সাত্যকির এই বাণগুলি, সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজন্বী অজ্ঞনের বাঁণের 

তুল্য নহে? যেগুলির ভয়ে তুমি পলায়ন করিয়া আসিয়াঁছ ॥১৫। 
তোমরা যদ্দি পলায়নেই বুদ্ধি কর, তবে শান্তিপূর্বকই (আপোঁষ- 

নিষ্পত্ভিমতেই) যুধিষ্টিরকে রাজ্য দান কর।১৬ 

_(৯২).ভীতে ব্যপাশয়ে-নি। (১৫)..-যেষাং ভীতঃ,..বদ্ধ। 
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যাবৎ ফাল্গুনবাণা বৈ নিম্মুক্তে রগননিভাঃ | 
নাবিশস্তি শরীরং তে তাঁর সংশাম্য পাগুবৈঃ ॥১৭॥ 
যাবতে পৃথিবীং পার্থা হত্ব ভ্রাত্বশতং রণে। 
নাক্ষিপন্তি মহাকআ্ানস্তাবৎ সংশাম্য পাগুবৈ? ॥১০। 
যাবন্ন ক্রুধ্যতে রাজা ধর্মপুত্রে। যুধিষ্ঠির? । 
কৃষ্ণশ্চ সমরশ্লাধী তাবৎ সংশাম্য পাগুবৈ? ॥১৯। 
যাবস্তীমে মহাব।হুবিগ।হা মহতীং চমুম্। 

সোদরাংস্তে ন গুহ্থাতি তাবৎ সংশাঁম্য পাঁগুবৈঃ ॥২০॥ 
পূর্বমুক্তশ্চ তে ভ্রাতা ভীঙ্েণাসৌ স্রযোধনঃ | 

তজেয়াঃ পাগুবাঃ সংখ্যে সৌন্য ! সংশাম্য তৈঃ সহ ॥২১। 
ভারতাকৌযুদী 

যাবদিতি। শিশ্ষুক্রোরগসন্িভাঃ তাক্তচন্মসপতুলা|: | মংশামা খাস্ছে। ভব |১৭। 

যাবদিতি। নার্ষিপশ্তি বলাদাকৃষা ন নয়ূন্থি ॥১৮। 

যাবদিতি। ধশ্পুত্রন্ত কফোধে অপাম্সিকাণাহ যুদ্মাকং নাস্কি নিশ্তার ইতি ভাবঃ ॥১৯। 

যাবদিতি। বিগাহ আলোডা। ন গৃহ্াতি বধায় ন ধরতি ॥২০। 

ন কেবলমহ্মীদৃশমুক্তবান্ ব্রবীমি চেত্যাহ পূর্মিতি | সংখো যুদ্ধে ॥২১। 

_ ত্যক্তচর্খা সর্পের তুলা অর্জনের বাণ সকল যে পধ্যন্ত তোমার দেহে 

প্রবেশ না করে, তাহার মধ্যেই তুমি পাগুবদের সহিত শান্তিপুৰবক সন্ধি 

কর ॥১৭॥ 

মহাজ্। পাণুবের। যে পধ্যন্ত তোমাদের একশত ভ্রাতাকে যুদ্ধে বধ 

করিয়া রাজত্ব গ্রহণ না৷ করেন, তাহার মধোই তুমি পাগুবদের সহিত শান্তি- 
পূর্বক সন্ধি কর ॥১৮। 

ধর্্পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং সমরগ্নাঘী কৃষ্ণ যে পর্যন্ত ক্রুদ্ধ ন! হন, তাহার 
মধ্যেই তুমি পাগুবদের সহিত শ্ান্তিপুর্বক সন্ধি কর ॥১৯। 

মহাবাহু ভীমসেন যে পধ্যন্ত বিশাল কৌরবসৈম্তা আলোড়ন করিয়! 

তোমার সহোদরগণকে না ধরেন, তাহার মধোই ভুমি পাগুবদের সহিত 

সন্ধি কর ॥২০॥ 

ছুঃশাসন ! ভীনম্মও পুরে তোমার ভ্রাতা ছুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন-__ 
সৌম্য! পাগুবের! যুদ্ধে অজেয়। সুতরাং তুমি তাহাদের সহিত সন্ধি 
কর; ॥২১॥ 

(১৭) যাবৎ, কন্তননারাচাঃ...নি। | (২০)...সোদরাংস্ে নমুদাতিপি নি। 
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ন চ ভতগ কৃতবান্ মন্দস্তব ভ্রাতা স্থযোধন2 | 

স যুদ্ধে ধৃতিমাস্থায় যন্তো৷ যুধ্যস্ব কৌরব ! ॥২১।॥ 
গচ্ছ তুর্ণং রথেনৈ ঘত্র তিষ্ঠতি সাত্যকিঃ। 
ত্বয়া হীনং বলং হোতছিদ্রবিষ্যতি ভারত !। 
আজ্মার্থ যোধয় রণে সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্ ॥২৩। 

এবমুক্তস্তব হ্ৃতো৷ নাবোচৎ কিঞ্চিদপ্যসৌ | 

আতমশ্রুতবৎ কৃত্বা প্রায়াদযেন স সাত্যকিঃ ॥২৪॥ 

সৈন্যেন মহতা যুক্তো। শ্লেচ্ছানামনিবর্তিনামৃ। 
আ।সাগ্য চ রণে বকে যুবুধানমযো ধয়ৎ ॥২৫॥ 

দ্রোণোইপি রখিনাং শ্রেষ্ঠঃ পাঞ্চালান্ পাগুবাংস্তথা | 
অভ্যদ্রেবৎ স্থুসংত্ুদ্ধো জবমাস্থায় মধ্যমম্ ॥২৬। 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। মন্দো মং | স ত্বম্ ধৃতিং ধৈর্যম। য্তে। জয়ার যহ়বান্ ॥২২। 
গচ্ছেতি। বিদ্রবিষ্ততি পলাধিন্বতে। আত্মার্থং দ্ববখঃপ্রচারার্৫থম। যট্পাদ্দোহ্যং 

শ্লোক: ॥২৩। 

এবমিতি। স্ুতে। ছুঃশাসন: | কু উত্তরাদানেন, যেন দিথিভাগেন ॥২৪। 

সৈন্েনেতি। ঘন্ভে। জয়ায় যন্ত্রবান্ সন্, যুঘুপানং সাত্যকিম্ ॥২৫॥ 

দ্রেণ ইতি। অভ্াঞ্বৎ অভানাবৎ, জবং বেগম্ ॥২৬। 

কিন্ত তোমার মূর্খ ভ্রাতা ছূর্য্যোধন তাহা করে নাই। (সে যাহা! হউক,) 
কৌরব! তুমি যুদ্ধে ধৈধ্য অবলম্বন করিয়া এবং জয়ে যত্্বান্ হইয়। যুদ্ধ 
কর।॥২২॥ 

তরতনন্দন! সাত্যকি যেখানে আছেন, তুমি রথারোহণে সত্বর সেই 
খানে যাও; কারণ, তুমি পরিত্য।গ করিয়া আসায় এই সৈম্তগণ পলায়ন 

করিবে। অতএব তুমি নিজের যশ প্রকাশ করিবার জন্তাই যুদ্ধে যথার্থবিক্রম- 
শালী সাত্যকির সহিত যুদ্ধ কর? ॥২৩। 

দ্রোণ এইরূপ বলিলে, আপনার এ পুত্র (ছুঃশ।সন) কিছুই বলিলেন 

না, শ্রাতকে অশ্রুতের ন্যায় করিয়া_ যেখানে সাত্যকি ছিলেন, সেই দিকে 

প্রস্থান করিলেন ॥২৪।॥ 

তিনি অনিবর্তী বিশাল ্নেচ্ছসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া রণস্থলে 

যাইয়। যত্বের সহিত সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৫। 
শশী শশী স্পা 

7 (২২)...যুধযস্ ভারত! _বদ্ধ 
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প্রবিশ্টয চ রণে দ্রোণঃ পাগুবানাং বরূখিনীম্ । 

দ্রাবয়ামাঁন যোধান্ বৈ শতশোহ্থ সহত্রশঃ ॥২৭॥ 
ততো দ্রোণে। মহারাজ ! নাম বিশ্রাব্য সংযুগে। 
পাণুপাঞ্চালমৎন্যা নাং প্রচক্রে কদনং মহৎ ॥২৮। 

তং জয়ন্তমনীকানি ভারদ্বাজং ততস্ততঃ | 

পাঞ্চালপুত্রো ছ্যতিম।ন্ বীরকেতুঃ সমভ্যয়াৎ ॥২৯॥ 

স দ্রেণং পঞ্চভিরাণৈবিদ্ধা স্নতপর্ববভিঃ | 

ধ্বজমেকেন বিব্যাধ সারথিঞ্চাস্ত সপ্ততিঃ ॥৩০।॥ 

তত্রাডুতং মহারাজ ! দৃষ্টবানস্মি সংযুগে | 
বদ্ড্রোণো রভসে! যুদ্ধে পাঞ্চল্যং নাভ্যবর্তত ॥৩১। 

ভারতকৌমুদী 

গ্রবিশ্থেতি। বরূখিনীং সেন।ম্। ড্রাবয়ামাস মদিয়ামাস |২৭| 

তত ইতি। নাম ম্বসংজ্ঞাম্, বিআাব্য বীর্বপ্রকাখায় বিশেষেণ আবয়ি হ। ॥২৮। 

তমিতি। পাঞ্চালন্ত দ্রপদস্ত পুত্র, দ্আাতিম।ন্ তেঞজস্ী, বীরকেতুর্নাম ॥২৯। 
সইতি। বিদ্ব! তাড়ি, সম্গতপবভির্বক্ষোপা্ত্ৈ: ॥৩০। 

তত্রেতি। রভসে| বেগবন্, পাঞ্চাল্যং বীরকেতুম্ ॥৩১ 

ওদিকে রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণও অত্যন্তক্ুদ্ধ হইয়! মধাম বেগ অবলম্বন করিয়া 
পাঞ্চাল ও পাগুবগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৬॥ 

ক্রমে ফ্রোণ রণস্থলে পাগুবসৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া শত শত ও সহম্ন 

সহত্র যোদ্ধাকে মর্দন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥ 

মহারাজ! তৎপরে দ্বোণ যুদ্ধমধ্যে নিজের নাম শুনাইয়। শুনাইয়া 
পাব, পাঞ্চাল ও মংস্যসৈহ্যগণের উপরে গুরুতর গীড়ন করিতে 

থাকিলেন ॥২৮। 

দ্রোণ নানাদিকে পাগুবসৈন্য জয় করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্রপদপুত্র 

তেজম্বী বীরকেতু তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৯॥ 

ক্রমে তিনি নতপব্ব পাঁচট] ব।ণদ্বারা ড্রোণকে বিদ্ধ করিয়া! একটাদ্বার! 

তাহার ধ্ৰবজ ও সাঁতটাদ্বারা তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩০। 

মহারাজ! তখন আমি যুদ্ধে একটা আশ্চর্য দেখিলাম, যে হেতু যুদ্ধে 
বেগবান্ দ্রোণও বীরকেতুর সম্মুখে থাকিতে পারিলেন না ॥৩১॥ 

(২৭)...পাঞ্চালানামনীকিনীম্..পি।  (৩১)-যদ্দ্রোণে। রভমং যুদ্ধে পাধাল্যং 
নাত্যবর্তত--বা নি। 

১২৩ 



মহাভারতে _ দ্রোণ 

সম্নিরুকং রণে ভ্রে।ণং পাঞ্চাল। বীক্ষ্য মারিষ ! | 

আবক্রঃ সর্ববতো রাঁজন্! ধর্মপুত্রজয়েষিণঃ ॥৩২। 
তে শরৈরগ্রিসঙ্কাশৈস্তোমরৈশ্চ সহঅশঠ। 
শস্ত্রৈণ্চ বিবিধৈ রাঁজন্! দ্রোণমেকমবাঁকিরন্ ॥৩৩। 
নিহত্য তান্ বাণগণৈর্রে(ণে। রাজন্! সমন্ততঃ। 
মহাজলধরান্ ব্যোন্গি মতরিশ্বেব চাঁবতৌ ॥৩৪| 

ততঃ শরং মহাবেগং সুর্যযপাঁবকসন্িভম্। 

সন্দধে পররারদ্থে। বীরকেতো রথং প্রতি ॥৩৫॥ 

স ভিন্তা তু শরো রাজন! পাঞ্চালকুলনন্দনম্ । 

অভ্যগাদ্ধরণীং তুর্ণং লোহিতা্&ো স্বলমিব ॥৩৬| 

ভারতকৌমুদী 

সন্নিরদ্ধমিতি। ভেমারিয! আধ)1। আবক্রঃ বিবেষটিরে ॥৩২। 

তইতি। অবাকিরন্ আবৃন্ ॥৩৩। 

নিহত্যেতি। মহাজলধরান্ বিশালমেঘান্, ব্যোগ্রি গগনে, মাতবিখ। বায়ুঃ ॥৩৪। 

তত ইতি। পরবীরঘ্বে৷ বিপক্ষবীরহস্ত। দোণঃ ॥৩৫॥ 

শপ লাশ 

সইতি। পাঞ্চালকুলনন্দনং বীরকেতুম্। লোহিতার্দো রক্তসিক্তঃ ॥৩৬। 

মাননীয় রাজা! যুধিষিরের জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা তখন দ্রোণকে 
যুদ্ধে নিরুদ্ধ দেখিয়া! সকল দিকে যাইয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিল ॥৩৬২ 

রাজা! ক্রমে তাহার! অগ্নিতুল্য সহস্স সহস্র বাথ, তোমর ও অন্ত 

নানাবিধ অস্ত্রদ্ধারা এক দ্রোণকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥৩৩॥ 

রাজা! পরে বায়ু যেমন আকাশে বিশাল মেঘসমূহকে বিনষ্ট করে, 
সেইরূপ ড্রোণ বাণসমূহদ্বারা সমস্ত দিকের পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিয়া 
প্রকাশ পাইলেন ॥৩৪। 

তাহার পর বিপক্ষবীরহন্ত: দ্রোণ মহাবেগশালী এবং স্ৃর্ধ্য ও অগ্নির 

হ্যায় তেজন্বী একট! বাণ বীরকেতুর রথের দিকে সন্ধান করিলেন ॥৩৫॥ 
রাজা! সেই বাণট! যাইয়া বীরকেতুকে বিদীর্ণ করিয়া রক্তসিক্ত হইয়! 

জবলিতে জলিতেই যেন সত্বর ভূমিতে প্রবেশ করিল ॥৩৬। 
বাক পাপী ৮ 42 

(৩৩)..'তোমরৈশ্চ মহাধনৈঃ.*বঙ্গ বদ্ধ বা নি। (৩৪) নিবাধ্য তান্ বাণগণান্...নি,... 
মাতরিশ্বা বিবানিব--পি,'"'মাতরিশ্বা ইবাবভৌ-_বঙ্গ বদ্ধ। (৩৬)."'পারঞ্চাল্যকুলনন্দনমূ... 
পি,**'পাঞ্চালাং কুরুনন্দন!.''বঙ্গ বদ্ধ। 
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ততোহপতদ্রখাভ,ং পাঁথশালকুলনন্ননঃ | 
পর্বতা গ্রাদিব মহাংশ্চম্পকো বায়ুগীড়িতঃ ॥৩৭॥ 
তন্মিন হতে মহেঘাসে রাছপুত্রে মহারথে। 

পাঞ্চালাস্রিত৷ দ্রোণং সমন্তাৎ পর্যবার্যন্ ॥৩৮॥ 

চিত্রকেতুঃ জুবন্ব। চ চিত্রবন্মী চ ভারত !। 

তথ! চিত্ররথশ্চৈব ভ্রাতৃব্যসনকষিতা% ॥৩৯। 

অভ্যদ্রবন্ত মহিতা ভাঁরদ্াজং যুযুৎসবঃ। 

মু্ত্তঃ শরবর্ষীণি বর্ষীস্বিব বলাহকা? ॥৪০॥ (বুগ্মকস্) 

স বধ্যমানে। বহুধা রাঁজপুত্রৈর্মহারথৈঃ | 
ক্রোধমাহারয়ন্তেষামভাবায় দ্বিজর্ভঃ | 

তত? শরমযুং জালং দ্রোণস্তেযামবাহজৎ ॥৪১॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি । চম্পকে| বুক্ষঃ ॥ত৭| 

তন্মিন্নিতি। মহেঘ|সে মহাদন্টদ্ধরে | সমস্থ সর্বান্থ ধিক্ষু ॥৩৮| 

চিন্রেতি। ভ্রাতুর্বারকেতোব্যপনেন বিনাশেন কষিতাঃ শোকার্ভাঃ।  অভাত্রবন্ত 
অভ্যধাবন্, ভারছাজং দ্রোণম্, যুমুংসবে! মোদ্ধ মিচ্ভবঃ | বলাহক] মেখাঃ ॥৩৯--৪০। 

সইতি। আহারয়দকরোত, অভাবায় বিনাশ । যট্প।দোহ্য়ং শ্লোক: ॥৪১॥ 

তাঁহার পর বায়ুতাঁড়িত বিশ।ল চম্পকবৃক্ষ যেমন পর্ধতাগ্র হইতে পতিত 

হয়, সেইরূপ বীরকেছু স্বর রথ হইতে পতিত হইলেন ॥৩৭॥ 
মহাধনুদ্ধর-ও মহ।রথ সেই রাজপুত্র নিহত হইলে, পাঞ্চালেরা স্বরান্ধিত 

হইয়া সকল দিকে ড্রোণকে বেষ্টন করিল ॥৩৮। 

ভর'তনন্দন ! এবং ভ্রাতার মৃত্যুতে গুরুতর শোকার্ত চিন্রকেতু, সুধন্বা, 

চিত্রবন্মী ও চিত্ররথ সম্মিলিত হইয়৷ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া বাণবর্ষণ 
করিতে করিতে বধাকালের মেঘের ভ্যায় দ্রোণের দিকে ধাবিত 

হলেন ॥৩৯--৪০। 

সেই মহারথ রাঁজপুত্রের। বন্ধভাবে আঘ।ভ করিতে লাগিলে, দ্রেণ 

তাহাদের বিন।শের জন্য ক্রোধ করিলেন এবং তৎপরে তীহ্।দের উপরে 

বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥৪১॥ 
শাল ্ 

(৩৮) ততো হতে, পি। (৪০). শরবর্ধাণি ভপাঞ্ছে জলদ। ইব_বঙ্গ বদ্ধ বনি। 



৯৮৪ মহাভারতে দ্রোণ-. 

তে হন্যমাঁন। দ্রোণস্ত শরৈরাকর্ণচোদিতৈঃ | 
কর্তব্যং নাভ্যজানন্ বৈ কুমারা রাজসভম ! 18৪২। 
তান্ বিমুঢ়ান্ রণে ফ্রোণঃ প্রহমনিব ভারত ! | 

ব্যশ্বসূতরথাংশ্চক্রে কুমারান্ কুপিতো৷ রণে ॥৪৩| 
অথাপরৈঃ স্থনিশিতৈরল্োস্তেষাং মহাবশাঃ | 

পুষ্পাণীব বিচিন্বান উভভমবঙ্গান্যপাতয়ৎ ॥88। 

তে রথেভ্যে। হতাঁঃ পেতুঃ ক্ষিতো রাজন্! স্থবর্চনঃ। 

দেবাস্থরেষু যুদ্ধেযু যথ| দৈতেরদানবা? ॥8৫॥ 

তান্ নিহত্য রণে রাজন! ভাঁরদ্বাজঃ প্রতাপবান্। 

কান্ম্কং ভ্রাময়ামাস হেমপুষ্ঠং ঢুর।সদমূ্ ॥৪৬ 

ভারতকৌমুদী 

ত ইতি। আকণচোদিতৈঃ আকর্ণারই্রক।ন্ুকনিগিপ্ৈ: ॥৪২। 
তানিতি। বিগতা অশ্বাঃ স্তাঃ সারথয়ো রথাশ্চ যেখান তান্ ॥৪৩। 

অথেতি। মহাষখা দ্রোণঃ| বিচিন্বানঃ সঞ্ষিন্বন্, উত্তমাঙ্গানি শিরাংসি ॥89| 

তইতি। স্ুবচ্চমঃ সুন্দরকান্থুয়ঃ ॥৪৫॥ 

ভানিতি। ভারদ্বাজে| ছ্রোণঃ। হেমপুং স্বর্ণখচিতপৃষ্ঠদেশম্ ॥9৬। 

রাজশ্রেষ্ঠ! তখন দ্রেণের আকর্ণাকৃষ্টকাম্মকনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ দ্বার 

আহত হইতে কিয়া সেই রাঁজকুমারেরা কর্ধব্য স্থির করিতে পারিলেন 

না ॥৪২। 

ভরতনন্দন ! সেই রাজকুমারগণকে যুদ্ধে কর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া কুপিত 

দ্রোণ হাসিতে হাসিতেই যেন তাহাদের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট 
করিলেন ॥৪৩।॥ 

তদনস্তর মহাযশ! দ্রোণ পুষ্প চয়ন করতই যেন অপর কতকগুলি 

সুধার ভল্লদ্বারা৷ তাহাদের মস্তক চ্ছেদন করিলেন ॥88॥ 

রাজা! তখন দেবাসুরযুদ্ধে দৈত্য ও দানবগণ যেমন পতিত হইয়াছিল, 
সেইরূপ সেই মনোহরঘৃত্তি রাজকুমারেরা রথ হইতে ভূতলে পতিত 
হইলেন ॥৪৫॥ 

রাজা ! প্রতাপশালী ত্রোণ যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়া স্বর্ণ চিতপৃষ্ঠ 

ও দুর্ধর্ষ ধনু ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন ॥৪৬। 

(৪৩)...কুপিতঃ কঙ্বপত্রিণা--পি। 
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পাঞ্চালান্ নিহতান্ দৃষ্ট। দেবকল্পান্ মহারথান্। 

ধৃষ্টছ্যুন্নো ভূশোদ্ধিগ্লো নেত্রাভ্যাং পাতয়ন্ জলম্। 
অভ্যবর্তত সংগ্রামে ব্তো দ্রোণরথং প্রতি ॥৪৭| 

ততো হাঁহেতি সহ! নাঁদঃ সমভবন্ন.গ !। 

পাঞ্চাল্যেন রণে দৃষ্টা ড্রোণমাবারিতং শরৈ? ॥৪৮। 
স চ্ছাদ্যমানো বহুধা পার্ধতেন মহাস্বনা। 

ন বিব্যথে ততো দ্রোণঃ স্ময়ন্নেবান্ববুধ্যত ॥৪১৯॥ 

ততো দ্রোণং মহারাজ! পাশল্যঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ | 

আজঘানোরসি তুদ্ধো নবত্য। নতপব্রণ।ম্ ॥৫০॥ 

স গাঢ়বিদ্ধো বলিন। পার্ধতেন দ্বিজর্ভ? | 

নিষসাদ রখোপস্থে কশ্মলঞ্চ জগ।ম হ ॥৫১। 

ভারতকৌমুদী 
পাঞ্চালানিতি। পাঞ্চালান্ পার্ধালরাজপুত্রান্। যন্ডে। জদ্নায় যন্তরবান | যট্পাদোহ্যং 

শ্লোকঃ ॥9৭| 

তত ইতি। হাহেতি নাদ: পাণগুবপক্ষে ধৃষ্টদুয়স্তাপি জীবনাশসয়। ॥৪৮। 

সইতি। পারতেন ধষ্টছায়েন। ম্মঘন্ স্ম়মান ঈমদ্ধমন্ ॥৪৯। 

তত ইতি। ক্রোধেন মুচ্ছিত উত্তেজিতঃ। উরসি বক্ষসি। নতপর্বণাৎ এরাণাম্ ॥৫০। 
সইভি। নিষসাদ উপবিবেশ, রখস্ উপস্থে স্থিতিস্থানে, কশ্মলৎ মোহম্ 1৫১৪ 

দেবতুল্য ও মহারথ পাঞ্চালরাজকুমীরগণকে নিহত দেখিয়া ধৃষ্টত্যযন শোকে 

অস্থির হইয়া অশ্রপাত করিতে থাকিয়া রণস্থলে দ্রেণের রথের দিকে 

যত্বপূর্বক ধাবিত হইলেন ॥৪৭॥ 
রাজা! তৎপরে ধৃষ্টছ্যয় বাণছ।র। যুদ্ধে দ্রোণকে বারণ করিলেন দেখিয়া 

তৎক্ষণাৎ পাগুবপক্ষে হাহারব উঠিল ॥8৮| 

মহাত্মা ধৃষ্টছ্যয় বহুপ্রকারে দ্রেণকে আবৃত করিলেও তিনি ব্যথিত 

হইলেন না, বরং ঈষৎ হাস্য করিতে থাকিয়া যুদ্ধই করিতে থাকিলেন ॥৪৯। 
মহারাজ! তাহার পর ধুষ্দ্যয় ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া নব্বঈটা নতপর্বব 

বাণদ্ধার। দ্রেণের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৫০॥ 

(৪৭). ধৃষ্টছায়ো ভূশং ভ্ুদ্ধে। নেত্রাভ্যামশ্র পাতয়ন্...ক্রুদ্ধে। দ্রোখরথং প্রতি_পি। (৪৯) 
সংছাগ্যমান:.'-পি বঙ্গ বদ্ধ। (৫১) সগাঢ়বিদ্ধে ব্যথিতে। ভারদাজে। মহারথ:..'বন্ধ বর্দ, 

স গাঢ়বিছ্ধো বলিন| ভারদাঙ্গেো! মহাষশাঃ...ব। নি। 



৯৮২ মহাভারতে | দ্রোণ” 

তং বৈ তথাগতং দৃষ্ট ধৃষ্টছ্যন্নঃ পরাক্রমী। 
সমুৎসজ্য ধনুস্তণং জগ্রাহাপিং স বীর্য্যবান্ ॥৫২॥ 

অবপ্লত্য রথাচ্চাপি ত্বরিতঃ স মহাবলঃ। 

আরুরোহ রথং তুর্ণ ভারদ্বাজস্ত মারিষ ! 
হর্ত,মিচ্ছন্ শিরঃ কায়াৎ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥৫৩। 

লব্ধলংজ্ঞস্ততে। দ্রোণশ্চাপমাদাঁয় বীর্য্যবান্। 

আসন্নমাগতং দৃষ্ট। ধৃষ্টছ্যন্ং জিঘাংসয়। ॥৫৪। 
শরৈর্বৈতস্তিকে রাজন! বিব্যাধাসন্নবেধিভিঃ| 
যোধয়।মাল সমরে ধৃষ্টছ্যন্নং মহাঁরথম্ ॥৫৫॥ (বুগ্মকম্) 

তে হি বৈতস্তিক। নাম শর আসন্নযৌধিনঃ | 
দ্রোণস্ত বিদিতা রাজন! ধৈধূুষটছ্যন্মমাক্ষিণোৎ ॥৫৬। 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। তথাগতং মোহগ্রাপ্তম। সমুংস্জ্য বিহায় ॥৫২। 

অবেতি। ভারদ্াজন্য দ্রোণন্য । শিরো দ্রোণন্তৈব। ফট্পাদোহ্যং শ্লোক; ॥৫৩। 

লক্ধেতি। আদন্নং সমীপম্। বিতন্তিঃ প্রমাণমেধামিতি বৈতশ্তিকান্তৈঃ 1৫৪--৫৫| 

তইতি। আসম্নান্ সখাপস্থানূ ঘুদ্যস্তে প্রহরন্থীতি তে। 'আগ্ষিণোদতাডয়খ ॥৫৬| 

তখন ত্রান্গণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সবল-ধৃষ্টদ্যন্নকর্তৃক গাঢ় বিদ্ধ হয় রথমধ্যে 
উপবেশন করিলেন এবং মোহাপন্ন হইলেন ॥৫১। 

তাহ।কে সেইরূপ দেখিয়া বলবান্ ও পরা ক্রমশ।লী ধৃষ্টছ্যন্ন সত্বর ধনু ত্যাগ 
করিয়। তরবারি ধারণ করিলেন ॥৫২।॥ 

এবং মাননীয় রাজা! মহাবল ও ক্রোধে আরক্তনয়ন ধুষ্ছ্যয়কে ড্রোণের 

.দ্রেহ হইতে মস্তক হরণ করিবার ইচ্ছা করিয়া সত্বর নিজের রথ হইতে 

লাঁফাইয়। যাইয়। দ্রোণের রথে আরোহণ করিলেন ॥৫৩ 
রাজা ! তখন বলবান্ দ্রেণ চৈতন্য লাভ করিয়া ধৃষ্টদ্যয়কে জিঘ।ংসাবশতঃ 

নিকটে আগত দেখিয়া ধনু লইয়া আসন্নবেধী বিতস্তিপ্রমাণ বাণসমৃহদ্দারা 
মহারথ ধুষ্টছ্যয়কে বিদ্ধ করিলেন এবং তাহাদ্রাই যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন ॥৫৪-_৫৫॥ 

রাজা! দ্রোণ যেগুলিছর! ধৃষ্টছ্যন়কে তাড়ন করিতেছিলেন, সেই বাণ- 

(৫৩)... রথাচ্চৈব' 'শি। (৫৪) পর্যযাশ্বস্তস্ততঃ-'.বঙ্গ বর্দ, গ্রত্যাশ্বস্তস্তত:...বা গি। 

(৫৫)..শিত্যমাসন্নযোধিভিঃ'" বঙ্গ বর্ধ। 
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স বধ্যমানে। বহুতিঃ সাঁয়কৈস্তৈরমহারথ; | 
হৃতসন্কল্পভূষিষ্ঠঃ প্রাদ্রবৎ স্বরথং প্রতি ॥৫৭॥ 
ততঃ স রথমা রুহ প্রগৃহা চ মহদ্ধনুঃ। 

বিব্যাধ সমরে দ্রোণং কঙ্কপত্রিভিরায়সৈ? | 
দ্রোণশ্চাঁপি মহারাজ ! শরৈধিব্যাধ পার্ধতম্ ॥৫৮॥ 
তদদ্ভূতমভূদ্যুদ্ধং ড্রোণপাঞ্চাল্যয়োস্তদ। 
ব্রেলোক্যকাজ্জিণোরা সীচ্ছক্রপ্রহ্লাদয়োরিৰ ॥৫৯। 

মগ্ডলানি বিচিত্রাণি ঘমকানীতরাণি চ। 

চরস্তে যুদ্ধমার্গজ্ঞৌ ততক্ষতৃরথেধুভিঃ ॥৬০॥ 
মোহ্যুন্তে মনাংস্তাজৌ যোধানাং দ্রোণপার্তৌ | 

স্জন্তেঁ শরবর্ধাণি বর্ষান্থিব বলাহকৌ।। 
ছাদয়ন্তে। মহ।ক্সীনো শরৈব্যোম দিশো মহীম্ ॥৬১॥ (যুগকম্) 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। হ্বতং দ্রোণেন নাশিতং সঙ্গল্লশ্ত শিরশ্ছেদনেচ্ছায়। ভূযিঈং ধন্য সঃ ॥৫৭| 

তত ইতি। কন্কপত্রিভিবাণৈঃ, আয়সৈলৌ হম: 1 যটপাদোহ্রং শ্লোক? 8৫৮। 

তদিতি। টঙলোক্যকাজ্ফিণোস্ছি ভৃবনরাজব্বাভিলাধিণোঃ 148| 

মণ্ডলানীতি। যম্কানি তিষ্যগ্গমনানি। ততক্ষতবিদারয়ামাসতু ইযুভিবাণৈঃ | 

হজন্তে ক্ষিপন্তো। বলাহকৌ মেঘো | ব্যোম গগনম্। ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ।৬০_-৬১। 

গুলির নাম__-বৈতস্তিক” সেগুলিদ্বার! নিকটবর্ভঁকে প্রহার করিতে হয় এবং 

সেগুলি দ্রোণেরই জানা ছিল ॥৫৬॥ 

দ্রোণ বনুতর সেই বাণদ্বারা আঘাত করিষ্লে লাগিলে এবং সম্কল্পের 

বহুভাগ বিনষ্ট করিলে, মহারথ ধুষ্টদ্যুয় দ্রুত জর রথের দিকে গমন 
করিলেন ॥৫৭॥ | 

মহারাজ! তাহার পর ধৃষ্টছ্যয় নিজের রথে উঠিয়া এবং বিশাল ধন্থু 

লইয়! যুদ্ধে লৌহময় বাণদ্বার' দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; আবার 
দ্রেণও বাঁণদ্বার! ধুষ্টছ্যয়কে তাড়ন করিতে থাকিলেন ॥৫৮। 

রাজা ! পূর্বে ত্রিভুবনের রাজত্বাভিলাধী ইন্দ্র ও প্রহলাদের যেরূপ অগ্ভুত 
যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তখন দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যয়ের অদ্ভূত যুদ্ধ হইতে 

লাগিল ॥৫৯॥ | 

(৫৭)**-তৈর্মহাবলঃ। অবপ্ুত্য রথাত এ ভগ্রবেগঃ পরাক্রমী_বঙ্গ বদ্ধ বা নি। (৫৮) 

আরুহ্ স্বরথং বীরঃ.* ধুষ্টহায়ো মহারথঃ-_বঙ্গ বদ্ধ বা নি। 



৪৮৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তদদ্ভুতং তয়োরুদ্ধং ভূতসংঘা হাপুজয়ন্। 
কষত্রিয়াশ্চ মহারাঁজ ! যে চান্ে তত্র সৈনিকাঃ ॥৬২॥ 
আবশ্ঠং সমরে দ্রোণো ধৃষ্টছ্যুন্গেন সঙ্গতঃ | 

বশমেম্যতি নে। রাজন! পাঞ্চালা ইতি চুত্ুশুঃ ॥৬৩॥ 
দ্রোণস্ত ত্বরিতো যুদ্ধে ধৃষ্ছ্যুনন্ত সারথেঃ | 
শির? প্রচ্যাবয়ামীস ফলং পরুং তরোরিব | 
ততস্ত প্রদ্রুত। বাহ রাজংস্তন্য মহান? ॥৬৪।॥ 

তেযু প্রদ্রবমাণেষু পাঞ্চালান্ স্গ্ীয়াংস্তথা। 
ব্যদ্রাবযদ্রণে ভ্রোণস্তত্র তত্র পরাক্রমী ॥৬৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
তদিতি। ভূতসংঘ! গগনস্থ৷ দেবাদয়ঃ প্রাণিনঃ, অপূছয়ন্ গ্রাণংসন্ ॥৬২। 

অবশ্যমিতি। সঙ্গতঃ সম্মিলিত: | নঃ অন্মাকমূ। চক্রুশ্ু; উচ্চৈরচঃ ।৬৩| 
ড্রোণ ইতি । প্রদ্রতা দ্রুতং চলিতাঃ, বাহ অশ্বাঃ। ষটপাদোহয়ং শ্লোক: ॥৬৪| 

তেঘিতি | প্রদ্বমাণেম রণাঙ্গনাদদ্ধতং গচ্ছতস্থ | ব্যদ্রাবয়ৎ আমর্দয়ৎ ॥১৫॥ 

ক্রমে যুদ্ধমার্গভিড্ঞ ও মহাস্বা দ্রোণ এবং ধুষ্টহবাম্ন বর্ষাকালীন ছুইট! 
মেঘের ন্যায় বাঁণবধণ, বাণদ্বারা৷ আকাশ, দিক্ ও ভূতল আচ্ছাদন, যোদ্ধাদের 

মনোমোহন এবং বিচিত্র মগুলাকারে গমন, তির্যাগভাবে গমন ও অন্তবিধ 

গমন করিতে থ|কিয়া। উভয়ে উভয়কে বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন ॥৬০__-৬১। 

মহারাজ! তখন ক্ষত্রিয়েরা, সেখ।নে যে সকল সৈন্ত ছিল তাহার! এবং 

আকাশব্তী দেবতা প্রভৃতি প্রাণীরা তাহাদের সেই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন ॥৬১॥ 

রাজা! তখন পাঞ্চালেরা উচ্চন্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল যে, “দ্রোণ 

যখন যুদ্ধে ধৃষ্টদ্বায়ের সহিত মিলিত হইয়ছেন, তখন অবশ্যই আমাদের বশী- 
ভূত হইবেন? ॥৬৩। - 

কিন্তু দ্রোণ ত্বরান্বিত হইয়া বৃক্ষ হইতে পক ফলের ন্যায় ধৃষ্ট্যয়ের সারথির 

দেহ হইতে তাহার মস্তকটী নিপাতিত করিলেন। রাজা! তাহার পর সেই 
মহাত্বার অশ্বগুলি রণস্থল হইতে দ্রেত চলিয়। গেল ॥৬৪॥ 

সেই অশ্বগুলি দ্রুত প্রস্থান করিলে, পরাক্রমশালী দ্রোণ যুদ্ধে সেই সেই 
স্থানে পাঞ্চাল ও স্যপ্রয়গণকে গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥ 

্ (৬৪).-.পার্ধতন্ত মহাত্মন:__পি। (৬৫) তেষু দ্রতেখাশ্েযু-..পি...অযোধয়দ্রণে 

প্রোণঃ...বা নি। 



পর্বণি সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ৯৮৫ 

বিজিত্য পাণুপাঞ্চালান্ ভাঁরদ্বাজঃ প্রতীপবান্। 
স্বং বৃহ পুনরাস্থায় স্থিতোইভবদরিন্দমঃ | 
ন চৈনং পাণুবা যুদ্ধে জেতুমুৎসেহিরে প্রভো ! ॥৬৬৷ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয়দ্রথবধে সাত্যকিপ্রবেশে দ্রোপপরাক্রমে 

ষড়ধিকশততমৌহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
- শাক 

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
7 (5) শিট 

সপ্তীয় উবাচ । 
ততে। দুঃশাঘনে। রাজন্! শৈনেয়ং প্রত্যবারয়ৎ। 

রথব্র।তেন মহত নানাদেশোস্ভবেন হ ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
বিজিভ্যেতি। আসায় অবপগয । উংসেহিরে খেকুঃ। অয়মপি যট্পাদঃ শ্লোক? ॥৬৬) 

ইতি মৃহামহোপাব্যার- ডারভাচাব্য-শ্রহরিদীসদিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহ ভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে ষড়ধিবশততমোহ্ব্যায়ঃ ॥০| 

উকিল 

তত ইতি। খৈনেরং সাত্যকিম্। রখানাং ব্রাতেন সমূহেন ॥)। 

ক্রমে প্রতাপশালী ও শক্রদমনকারী দ্রোণ পাণ্ডব ও পার্চালগণকে জয় 
করিয়া পুনরায় আপন ব্যৃহে আনিয়া অবস্থান করিলেন। কিন্তু রাজা! 

পাগুবেরা যুদ্ধে দ্রোণকে জয় করিতে সমর্থ হইলেন না? ॥৬৬| 

সপ্তয় বলিলেন__রাজা! তাহার পর ওদিকে ছুঃশাসন নানাদেশীয় 

ূ ৬৬)--পাগু_্ পাঞ্চালান্.. ব্,...প্রত্যতিষ্টদরিন্দম:-..পা গুবা রাজন্! জেতুমুৎসেহিরে 

তদা-পি। *  '...বিংখত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ...১ বঙ্গ বর্ধ, **ছ্বাবিংবত্যধিকশত- 

তমোহ্ধ্যায়ঃ...১ বা রানি । (১)-শৈনেয়ং সমুপাদ্রবৎ"--বঙ্গ ব্দ,...শৈনেয়ং সমুপাদ্রবহ। 

কিরন্ শরসহম্রাণি পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্॥ স বিদ্ধ। সাত্যকিং যষ্ট্য। তথা যোড়এভিঃ শরৈঃ | 

নাকম্পয়ৎ স্থিতং যুদ্ধে মৈনাকমিব পর্তম্॥। তং তু ছুঃশাসনঃ শৃরঃ সায়কৈরাবৃণোদ্- 

ভূশম্।-."বা নি। 

১২৪ 



৯৮৬ মহাভারতে দ্োণ- 

সর্বতো৷ ভরতশ্রেষ্ঠো বিস্থজন্ সায়কান্ বহুন্। 
পর্জন্য ইব ঘোঁষেণ নাদয়ন বৈ দিশে। দশ ॥২। 
তম!পতন্তমালোঁক্য সাত্যকিঃ কৌরবং রণে। 
অভিদ্রুত্য মহাবাছুশ্ছাদয়মাঁস সায়কৈ? ॥৩॥ 

তে চ্ছাগ্ভমানা বাঁণৌঘৈছু?শ[সনপুরোগমাঃ। 
প্রাদ্রবন্ সমরে তীতীস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥৪॥ 

তেবু দ্বতসু রাজেন্দ্র! পুত্রো ছুঃশাসনস্তব | 

তস্থৌ ব্যপেতভী রাজন! সাত্যকিঞ্চার্দয়চ্ছরৈঃ ॥৫॥ 
চতুভির্বাজিনস্তস্য সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ | 
সাত্যকিঞ্চ শতেনাজোৌ বিদ্ধা নাদং মুমোচ সঃ ॥৬॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 

সর্বত ইতি । সর্বতে বেট্টিতবানিতি শেষঃ | পজন্যে। মেখঃ, খোষেণ রথখবেন ॥২। 

তমিতি। কৌরবং ছুঃশাসনম্। অভিদ্রত্য দ্রতমিপতা ॥৩| 
তইতি। দুঃশামনাৎ পুরোগম। অগ্রবন্িনঃ। প্রাঙবন্ পলার়ন্থ ॥9| 

তেঘিতি। দ্রবংস্থ পলায়মানেসু। ব্যপেতভীশিভয়ঃ ॥৫। 

_ চত্ুভিরিতি। তশ্ত সাত্যকে:। নাদং সিংহনাদমূ, স ছুঃখানঃ॥৯। 

বিশাল রথিসৈম্যসমূহের সহিত যাইয়া সাত্যকিকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন ॥১॥ 

ক্রমে ভরতশ্রেষ্ঠ ছুঃশাসন বহুতর বাণক্ষেপ এবং মেঘের ন্াঁয় রথের শব্দে 
দশ দিক্ নিনাদিত করিতে থাকিয়া সকল দিকে সাতাকিকে বেষ্টন 
করিলেন ॥২॥ 

তখন ছুঃশাসনকে আসিতে দেখিয়া মহাবাছ সাতাকি দ্রুত উপস্থিত 

হইয়া বাণদ্বারা তাহাকে আবৃত করিলেন ॥৩। 
দুঃশাসনের অগ্রবস্তী সৈম্যেরা তখন সাত্যকির বাণসমূহে আবৃত হইতে 

থাকিয়া ভীত হইয়। তাহার সাক্ষ(তেই পলায়ন করিতে লাগিল ॥৪॥ 

রাজশ্রে্ঠ রাজা! সেই সৈন্যের! পলায়ন করিতে লাগিলে, আপনার 

পুত্র ছুঃশীসন নিয় হইয়া রহিলেন এবং বাঁণদ্বারা সাত্যকিকে গীড়ন করিতে 

থাকিলেন ॥৫॥ 

ক্রমে তিনি চারিট! বাণদ্বার! সাত্যকির চারিটা অশ্বকে, তিনটা বাণদ্বার! 

তাহার সারথিকে এবং একশত বাণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাঁদ 

করিলেন ॥৬॥ 



পর্ববণি সপ্তাধিকশততমো হধ্যয়ঃ| ৯৮৭ 

ততঃ জ্রুদ্ধো মহারাজ! মাধবস্তস্ত সংযুগে। 

রথং সুতং প্বজং তঞ্চ চক্রেইদৃশ্যমজিন্গগৈহ ॥॥ 

মশকং সমনুপ্রাপ্তমূর্ণনভ ইবোর্ণয়]। 
ত্বরন্ সমারুণোদ্বাণৈছু শা সনমমিত্রজিৎ ॥৮| 
দৃষ্ট| ছুঃশ(সনং রাঁজা তথা শরশতাচিতমূ। 
ত্রিগর্তাংশ্চোদয়াম|স ঘুধুধানরথং প্রতি ॥৯। 

তেহ্গচ্ছন্ যুঘুধীনম্ত সমীপং ক্র,রকারিণ? | 
্রিগর্ত।ন।ং ব্রিপাহত্রা রথ। যুদ্ধবিশ|রদা ॥১০। 
তে তু তং রথবংশেন মহত পর্য্যবারয়ন্। 

শ্থিরাং কৃত্ব। মতিং যুদ্ধে ভূত্বা সংশপ্তকা মিথঃ ॥১১। 

তেযামাপততাং সংখ্যে শরবর্ষাণি মুঞ্চতাম্। 

বোধান্ পঞ্চশ তান্ মুখ্যান গ্রানীকে ব্যপোথয়ৎ ॥১২।॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। মাধঝঃ সাত্যবি। আুতং সারধিম্, অজি্গগৈর্বাণৈঃ ॥৭| 

মখকসিতি। উর্ণনাশঃ কীট বিশেমঃ) উত্ণরা হ্বস্থত্রেণ। অমিত্রত্রিৎ সাত্যকিঃ ॥৮| 

দৃষ্টেতি। রাজ] ছনো।বণঃ শরতেন আচিতং ব্যাপুম্। চোদয়ামাস প্রেরয়ামীস ॥১৯। 
তইতি। এরকারিণে। যুদ্ধে শি্টবকাদ/কা রব 0১০ 
ত ইতি । রথানাং বংখেন মমুহেন | সম্াক্ এপ্তকৎ জয়ে মৃত্য বা পথে। য্যোৎ তে ॥১১। 

মহারাজ! তাহার পর সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া! বাণছারা ছুঃশাসনের রথ, 

সারথি, ধ্বজ ও তাহাকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ॥৭। 

মশক উপস্থিত হইলে, উর্ণনাভ (মাকড়শা) যেমন শূত্রদ্ধারা তাঁহাকে 

আবৃত করে, সেইরূপ শক্রবিজয়ী সাত্যকি বাণদ্বার। সন্র ছুঃশাসনকে আবৃত 

করিলেন ॥৮। 

ছুঃশ।সনকে সেইরূপ বাণসমূহে আবৃত দেখিয়া ছুধ্যোপন ত্রিগর্তদেশীয় 
সৈন্যদিগকে সাত্যকির রথের দিকে প্রেরণ করিলেন ॥৯॥ 

তখন যুদ্ধে নিষ্টুরক।ধ্যকরী ও যুদ্ধবিশারদ তিন হাজার ত্রিগর্তসৈন্য 

সাঁত্যকির নিকটে গমন করিল ॥১০। 

ক্রমে তাহারা যুদ্ধে স্থিরবুদ্ধি এবং জয়ে বা মরণে পরস্পর শপথ করিয়া 

যাইয়া! বিশ।ল রথসমৃহদ্বারা সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিল ॥১১॥ 

(৮). উর্ণনাতিরিবো "বনি । (১২) তেষাং গ্রযততাং যুদ্ধে" "বঙ্গ বন্ধ। 



৯৮৮ মহাভারতে ভ্রোণ-_ 
তেখপতন্ নিহতাস্ত,পং শিনিপ্রবরসায়কৈঃ। 
মহা মারুতবেগেন ভগ্না ইব নগাঁদদ্রমাঃ ॥১৩| 
রখৈশ্চ বহুভিশ্চিন্নৈধর্ব জৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ । 
হয়ৈশ্চ কনকাগীড়েঃ পতিতৈস্তত্র মেদিনী ॥১৪॥ 
শৈনেয়শরসংকৃভৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্র,তৈঃ | 

অশোভিত মহারাজ! কিংশুকৈরিব পুগ্পিতৈঃ ॥১৫॥ (যুখ্মকম) 

তে বব্যমানাঃ সমরে বুধুধানেন তাঁৰকা?ঃ 
ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত পঙ্কমগ্র। ইব দ্বিপাঃ ॥১৬॥ 

ততস্তে পর্য্যবর্তন্ত সর্বে দ্রোণরথং প্রতি । 

ভয় পতগরাজস্ত গর্তানিব মহোরগাঃ ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
ত্ষোমিতি। অগ্রানীকে সৈন্তাগ্রে স্থিতান্, ব্যপোথয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ॥১২॥ 

তইতি। শিনিগ্রবরন্য সাত্যকেঃ সায়কৈং। নগাত পর্বতাহ ॥১৩। 

রখৈরিতি । কণকাপীড়েঃ ম্বর্ণশেখরৈঃ | শৈনেয়শরৈঃ সংরুত্তৈশ্ছিন্নৈঃ ॥১৪--১৫। 

তইতি। বধ্যযান। আহন্যমানা:, যুযুধানেন সাত্যকিন।। ছিপ| গজাঃ ॥১৬। 

তত ইতি। পর্যবর্থন্ত পরিবৃত্যাগচ্ছন্। পতগরাজশ্য গরুডশ্ত ॥১৭।: 

তাহার৷ বাণবমণ করিতে করিতে আসিতে লাগিলে, সাত্যকি তাহাদের 

মধ্যে সন্মুখবন্তী পাঁচশত প্রধান যোদ্ধাকে বিনাশ করিলেন ॥১২।॥ 

তখন প্রবল বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া বৃক্ষ সকল যেমন পর্বত হইতে পতিত 
হয়, সেইরূপ তাহারা সাত্যকির বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে পতিত 

হইল ॥১৩| 

মহারাজ! ক্রমে সাত্যকির বাণে ছিন্ন বহুতর রথ, নিপাতিত ধ্বজ, পতিত 

্র্ণশেখর অশ্ব এবং পুপ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় রক্তাক্ত নরদেহদ্ার! সমরভুনি 
শোভা পাইতে ল।গিল ॥১৪__১৫॥ 

সাত্যকি যুদ্ধে আঘাত করিতে লাগিলে, আপনার পক্ষের সৈন্যের কর্দম- 
মগ্ন হস্তিগণের ন্যায় রক্ষক পাইল না ॥১৬। 

তাহার পর মহাসর্পগণ যেমন গরুড়ের ভয়ে গর্তের ভিতরে গমন করে, 

তেমন তাহার সকলে দ্বোণের রথের দিকে গমন করিতে লাগিল ॥১৭॥ 

(১৩) বিহতাস্তং সাত্বতস্ত নরাধিপ !...মহাক্রমাঃ_-পি, তেইপতস্ত হতান্ত,র্ং শিনি- 
পু্ববসায়কৈ:-..মহাক্রমাঃ- বঙ্গ বর্ধ। (১৭)."গর্ভানীব মহোরগাঃবা নি। 



পর্ববণি সপ্ডাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ৯৮৯ 

হত্বা পঞ্চশতান্ যৌধান্ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ। 
প্রায়াৎ স শনকৈবাঁরো ধনঞ্য়রথং প্রতি ॥১৮॥ 
তং প্রয়ান্তং নরত্রেষ্টং পুত্রো। দুঃশাসনস্তব | 
বিব্যাধ নবভিন্ত-রর্ধ শরৈঃ সন্নতপর্ববভিঃ ॥১৯| 
স তু তং প্রতিবিব্যাধ পঞ্চভিনিশিতৈঃ শরৈঃ। 
রুক্সপুষ্ঘৈর্মহেঘসে। গাপ্রপিত্রৈরজিক্গগৈঃ ॥২০। 
সাত্যকিস্ত মহারাজ ' প্রহসন্নিব ভারত ! | 

ছুঃশাসনস্ত্রিভিবিদ্ধ। পুনবিব্যাঁধ পঞ্চভিঃ ॥২১। 
শৈনেয়স্তব পৃত্রস্ত বিদ্ধা পঞ্চভিরাশুগৈঃ | 
ধনুশ্চাস্ত রণে চ্ছিত্রা প্রন্ময়ন্নস্জুনং ঘযো ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 
হত্বেতি। আশীবিযোপমৈ: তীক্ষবিষসপতুলোঃ | য় দুমুধানত 0১৪। 

তমিতি। সন্নতপর্বভিঃ বক্রোপানৈঃ ॥১৪। 

ইতি। গৃর্ধাণামিমানীতি গার্রাণি পত্জণি পক্ষ! দেমু তৈ:, অজিঙ্খগৈঃ সরল- 

গামিভিঃ ॥২০॥ 

সাত্কিমিতি। আিভিঃ পঞ্চভিশ্চ শরৈরিতি শেষ? 0১১৪ 

শৈনেয় ইতি । আশ্বগৈর্াণৈঃ | প্রন্মরন্ ঈষদ্ধমন্ ॥২২। 

ওদিকে মহাবীর সাত্যকি তীক্ষবিষ-সর্পতুল্য বাণসমৃহদ্বারা পাঁচশত 
যোদ্ধাকে বধ করিয়া ধীরে ধীরে অর্জনের রথের দিকে যাইতে 

লাগিলেন ॥১৮। 

নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি যাইতে লাগিলে, আপনার পুত্র ছুঃশাসন নতপর্ব্ব নয়ট। 
বণদ্বারা সন্বর তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৯।॥ 

তখন মহাধনুদ্ধর সাত্যকিও সুধার, স্বর্ণপুঙ্ঘ, গৃত্পক্ষযুক্ত এবং সরলগামী 
গচটা বাণদ্বার| ছুঃশাসনকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥২০॥ 

ভরতনন্দন মহারাজ! পরে ছঃশাসন হাসিতে হামিতেই যেন তিনট! 

বাণদ্বার৷ সাত্যকিকে তাঁড়ন করিয়৷ পুনরায় পাঁচট1 বাণদ্বারা ভাহাকে তাড়ন 
করিলেন ॥২১॥ 

তখন সাত্যকি পাঁচটা বাণদ্।র! ছুঃশামনকে তাড়ন করিয়া ভাঙার ধন্থু 
ছেদনপূরব্বক মন্দ হাস্য করিতে করিতে অর্জনের দিকে চলিলেন॥২২। 

(১৮) ততভ্তান্ হতবিধবন্তান্ কত্বা যোধান্ সহ হর: .পি।  (২২)-, 'বিশ্মযন্র্ছনং 

যযৌ--বা নি। 



৯৯০ মহাভারতে ৃ দ্রোণ--- 

ততো! ডঃশাসনঃ কুদ্ধে। বুঞ্িবীরায় গচ্ছতে । 

সর্বপাঁরশবীং শক্তভিং বিসসর্জ জিঘাংসয় ॥২৩। 

তান্ত শত্তিং তদ| ঘে।রাং তব পুত্রস্ত সাত্যকিঃ। 

চিচ্ছেদ শতধা রাজন্! নিশিতৈঃ কম্কপত্রিভিঃ ॥২৪॥ 
অথন্যদ্ধন্ুরাদাঁয় পুত্রস্তব জনেশ্বর !। 

সাত্যকিং দশভিবিদ্বা সিংহনাদং ননাদ হ ॥২৫। 

সাত্যকিস্ত রণে ভ্রুদ্ধো মোহয়িত্বা স্বুতং তব। 
শরৈরগ্রিশিখাকারৈরাজঘান স্তনান্তরে ॥২৬॥ 
দুঃশাসনস্ত বিংশত্যা শাত্যকিং গ্রত্যবিধ্যত। 

সাহ্তোহপি মহারাজ! তং বিব্যধ স্তনান্তরে। 

ভ্রিভিরেব মহাবেগৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥২৭॥ 
ততোহস্ত বাহান্ নিশিতৈঃ শরৈর্জন্বে মহাহবে | 
সারথিঞ্চ স্থসংক্ুদ্ধঃ ষড়ভিঃ সন্নতপর্ববভিঃ ॥২৮। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। সর্বেষেবাবয়বেযু পারশবীং লৌহ্মদীম। জিঘাংসয়| হত্্মিচ্ছয়া ॥২৩। 
ভামিতি। নিশিতৈঃ স্থধারৈই, কঙ্কানাং পক্ষিণাং পত্রাণি পক্ষা এষাং সন্তীতি তৈঃ ২৪ 

অথেতি। দখভিবাণৈং| ননাদ চকার ॥২৫। 

সাত্যকিরিতি। মোহযিত্ব প্রস্থানের্িতেন | স্তনয়োরম্থরে মধাদেশে ॥২৬। 

দুঃশাসন ইতি । বিংশত্য। শরৈঃ। সাত্বতঃ সাত্যকিঃ। ষট্পাদোহর়ং শ্লোক: ॥২৭| 

তৎপরে ছুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়। সাত্যকিকে বধ করিবার ইচ্ছায় লৌহময়ী 
একট। শক্তি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥২৩। 

রাজ! তখন সাত্যকি নিশিত বাণসমূহদ্বার আপনার পুত্রের সেই 

ভয়ঙ্কর শক্তিটাকে শত খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥২৪| 

নরনাথ! তাহার পর আপনার পুত্র অন্ত ধনু লইয়া! দশট। বাণদ্ারা 

সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয় সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ॥২৫॥ 
এই সময়ে সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্রকে মোহিত করিয়া অগ্নি- 

শিখার ন্যায় উজ্জল বাণসমূহদ্াারা তাহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥২৬। 

মহারাজ! তখন ছুঃশ(সনও কুড়িটা বাঁণদ্বার সাত্যকিকে প্রতিবিদ্ধ 
করিলেন, আবার সাত্যকিও মহাবেগশালী এবং নতপর্ব তিনট। বাণদ্বার 

তাহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥২৭॥ 

ূ (২৫)...সিংহনাদং ননাদ চ-নি। 



পর্ববণি সপ্তাধিক শততমো হধ্যায়ঃ। প/ 2/ পে 

ধনুরেকেন ভল্লেন হস্তাঁবাপঞ্চ পঞ্চভিঃ | 

ধ্বজঞ্চ রথশক্ভিঞ্* ভল্লাভ্যাং পরমা স্ত্রবিৎ | 

চিচ্ছেদ বিশিখৈস্তীক্ষেস্তখোভৌ পাঞ্জিসারথী ॥১২১৯॥ 
স চ্ছন্নধন্বা বিরথে। হতাঁশ্বো হতসারথিঃ | 

ত্রিগর্ভসেনাপতিন। স্বরথেনাপবাহিতঃ ॥৩০॥ 

তমভিদ্রত্য শৈনেযে' মুহুর্তমিব ভারত ! | 
ন জঘান মহাবাহুভাঁমসেনবচঃ স্মরন্ ॥৩১। 
ভীমসেনেন হি বধঃ স্থতানাং তব ভারত ! | 

প্রতিজ্ঞাতঃ সভাঁমধ্যে সর্বেষাঁমেব সংযুগে ॥৩২। 

ভারঙতকৌমুদী 

তত ইতি। বাহান্ অশ্বান্। জগ্গে সাত্বৃত ইত্যন্থবৃত্তিঃ ॥২৮। 

ধৃধরিতি। হন্তাবাপং চশ্বনিশ্মিতহস্তাবরণমূ। পাঞ্চিসারণী পুঈসারথী। যট্পাঁদোহ্য়ং 

কোক ॥২৯] 

সইতি। সছুঃশাসন:ং। অপবাহিতে? রণস্থলাদপসারিতঃ ॥৩০॥ 

তমিতি। অভিদ্রত্য ভ্রুতমডিগম্যাপি ॥৩১। 

কিং তণ্ভীমসেনবচ ইত্যাহ ভীঘেতি। সর্ধেষামেব স্থৃতানামিতি সন্বন্ধ: ॥৩২। 

তদনন্তর সত্যকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্ুধার ও নতপবর্ধ ছয়টা বাঁণদ্বার। 
মহাযুদ্ধে দুঃশাসনের চারিটা অশ্ব ও সারথিকে বধ করিলেন ॥২৮॥ 

ক্রমে পরমান্ত্রজ্ঞ সাত্যকি একটা ভল্লদ্বারা দুঃশাসনের ধনু, পঁচটাদ্বার। 

তাহার হস্তাবাপ, ছুইট! ভল্লদ্বার1 ধবজ ও রথশক্তি এবং অপর তীক্ষ বাণসমূহ- 

দ্বারা তাহার ছুইজন পৃষ্ঠষারথিকে ছেদন করিলেন ॥২৯ 
তখন ত্রিগর্তসেনাপতি আসিয়া ছিন্নকাম্মুক, রথশুন্য, অশ্বরহিত ও 

হতসারথি ছুঃশাপনকে আপন রথে তুলিয়া লইয়া অপসারিত করিলেন ॥৩০। 
ভরতনন্দন! এই সময়ে মহাবাহু সাত্যকি ভীমমেনের বাকা স্মরণ 

করিয়। কিছুকাল দুঃশাসনের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াঁও ভাহাকে বধ করিলেন 

না ॥৩১॥ 

কারণ, ভরঙনন্দন! পুরে ভীমসেন সভামধ্যে আপনার সমস্ত পুত্রবধেরই 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ॥৩২॥ 

সপে 

(৩১) সন্প্রাপ্তমপি নেয়েষ হস্তং ছুঃশাসনং রণে। শৈনেয়ো ভরতশ্রেষ্ট ! ভীমসেনবচঃ 

শ্মরন্--পি। 



৯৯৪১৭, মহাভারতে দ্রোণ- 

তথা ছুঃশাসনং জিত্বা সাত্যকিঃ সংযুগে প্রভো ! | 

জগাম তবরিতো রাজন! যেন যাতো! ধনপ্তীয়ঃ ॥৩৩॥ 
ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতদাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্কবণি 

জয়দ্রথবধে সাঁত্যকিপ্রবেশে ছুঃশাসনপরাজয়ে 

সপ্তাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ & 
স্পিসপসপ্শ 0 সর্ট 0 পাস 

অষ্টাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
০ 

ধৃতরাস্ট্র উবাচ । 

কিং তঙ্তাঁং মম সেনাঁয়াং নাসন্ কেচিন্মহারথাঃ | 

যে তথ! সাত্যকিং ঘাঁন্তং নৈবাপ্বন্ নাপ্যবারয়ন্ ॥১। 
একে! হি সমরে কন্ম কৃতবান্ সত্যবিক্রমঃ | 

শক্রতুল্যবলো যুদ্ধে মহেক্দ্রো দানবেষিৰ ॥২। 

ভারতকৌমুদী 
তখেতি। মংযুগে যুদ্ধে । যেন পথা ॥৩৩। 

ইতি মৃহ।মহোপাধ্যায্-ভারতা চাব্য-্রাহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচাধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টীকাঘাং ভারতকৌমুদীসনাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে সপ্তাধিকখততমোহ্ব্যায়ঃ ॥০ 

১ পাপিল ৮0 রর সপপাশীশি শি 

কিশিতি। আদ্রন্ হস্মএরু বন্, অবারসন্ বারঘিতৃমখরু বন্ ॥১। 

এক ইতি । সত্যবিক্রমঃ শব্রতুল্যবলশ্চ সাত্যকিঃ॥২। 
সপ পি পেশা শীট 

প্রভাবশালী রাজা! সাত্যকি সেইভাবে যুদ্ধে ছুঃশাসনকে জয় করিয়া 

অঙ্জুন যে পথে গিয়াছিলেন, সত্বর সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন? ॥৩৩। 

ধুতরাষ্ট্র বলিলেন_-“আমার সেই সৈন্যের মধ্যে এমন কোন মহারথের! কি 

ছিলেন না, ধাহার। গমনকাঁলে সাত্যকিকে বধ বা বারণও করিতে পারেন 

নাই ॥১॥ 

* €...একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ..', বঙ্গ বর্ধ, *.*আয়োবিংখতাধিকখশততমৌ; 

হধ্যায়ঃ.'.১ বারানি। 



পর্ব্ণি অঞ্টাধিকশততমো |হধ্যায়ঃ। ৯৯৩ 

অথব! শুন্ম।সীতদ্ষেন যাতঃ স সাত্যকিঃ। 
একো হি বহুলাঃ সেনা? প্রস্দূন্ পুরুষর্ষভঃ ॥৩ 
কথঞ্চ যুধ্যমানানামতিক্রান্তো মহাত্বনাঁম্ | 
একো! বহুনাং শৈনেয্তন্মমাচক্ষু সঞ্জয় ! ॥8। 

সঞ্ভীয় উবাচ। 
রাজন! সেনাসমুদযোগো নাগাশ্বরথপত্ভিমান্। 

তুমুলস্তব সৈন্যা নাং ০ ভব ॥৫॥ 

আহুতেষু সমৃহেষু তব সৈন্যস্ত মানদ ! | 

নান্তি লোকে সমঃ কশ্চিৎ সমূহ ইতি মে মতি? ॥৬॥ 
তত্র দেবা? স্ম ভাষন্তে চারণাশ্চ সমাগতাঃ। 

এতদন্তাঃ সমূহ! বৈ ভবিষ্যন্তি মহীতলে ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথবেতি। শৃন্যং বীররহিতম্, তত গ্ানম্, যেন গ্থানেন। প্রমুনন্ স'হরন্ ॥৩। 

কখমিতি। যুপামানানাং সমৃহমিতি শেমঃ | শৈনেরং সাত্যকিঃ ॥৪॥ 

রাজন্নিতি । সেনা সৈশিকসমষ্টিরিতি ভেদঃ| যুগম্ত অস্থো যন্মাৎ সরু; ॥৫| 

আহৃভেঘিতি। সৈন্তপ্ত সেনায়াঃ। সমহ: সৈনিকসংঘঃ 1৬ 

পূর্বে ইন্দ্র যেমন যুদ্ধে দানবগণের উপরে করিয়াছিলেন, ইন্ছের তুল্য 
বলবান্ ও যথার্থবিক্রমশালী সাত্যকি একাকী যুদ্ধে সেইরূপ কাধ্য 

করিয়াছেন ॥২॥ 
অথব| পুরুষশ্রেচ সেই সাত্যকি একাকী প্রচুর সৈন্য সংহার করিতে 

করিতে যে পথে গিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সে পথ শুন্য ছিল ॥৩॥ 

না হইলে, একাকী সাত্যকি কি করিয়া যুধামান বহুতর মহাঁত্মকে 
অতিক্রম করিতে পারিলেন? সে যাহ। হউক, সঞ্চয়! সেই বৃত্তান্ত আমার 
নিকট বল” ॥৪। 

সপ্তয় বলিলেন_-'রাজা ! আপনার সেনাব্যহে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি 
ছিল; সুতরাং সে তুমুল ব্যুহ রুদ্বের তুল্যই ছিল ॥ 

মানী জনের মানকারী রাজ! আপনার সৈম্তাসমূহ অনুত হইয়া সমবেত 
হইলে, তাহার তুল্য সমূহ জগতেই নাই, ইহাই আমার ধারণ! ছিল।$ 

(৩).. 'হতভূয়িষ্ঠমথবা যেন যাত: স সাত্যকিং_ব! নি। ইতঃ পরং নানা পাঠভেদা 

ৃশ্যন্তে। (৫)."*অতুল্যন্তব সেনায়াম্'"'নি। (৬)""আহ্িকেযু সমৃহেষু'"বা 

১২৫ 



৯৯৪ মহাভারতে দরোণ৭-- 

ন চৈব তাদৃশঃ কশ্চিদ্বাহ অ।সীদ্িশাংপতে !। 
যাদৃগ্জয়দ্রথবধে দ্রোণেন বিহিতো ইভবৎ ॥৮॥ 
চগুবাতীভিপন্নানাং সমুদ্রাণামিব স্বনঃ | 

রণেইভবদ্বলৌঘানামন্যোন্যমভিধাঁবতাম্ ॥৯॥ 
পাথিবান।ং সমেতানীং বহুন্যা।সন্ নরোভম ! | 
ত্বদ্ধলে পাগুবানাঞ্চ সহতআণি শতানি চ ॥১০॥ 

সংরব্ধান।ং প্রবীর(ণ।ং সমরে দৃঢকণ্মগামূ। 
ওত্র।সীৎ স্তমহান্ শব্স্তরমূলো লোমহর্ষণঃ ॥১১॥ 

অথাক্রন্দস্ভামসেনে। ধৃষ্টছ্যুনশ্চ পাৰতঃ | 

নকুল সহদেবশ্চ ধম্মরাজশ্চ পাগুব? ॥১২। 

ভারতকৌমুদী 
উত্তাথে প্রমাণম।হ তন্রেতি। এতপন্তা অন্ধ গ্রায়েণ পে।কক্ষয়াদিত্যাখম়: ॥৭। 

নেতি। জয়দ্রথবধে জম্নদ্রথবধ বসে ॥৮॥ 

চণ্ডেতি। চগুবাত[ভিপন্নানাং প্রবলবাধুবেগখাপন্নানাম্ ॥৯| 

পাথিবানামিতি। পাগুবানাঞ বন ইত্যন্গঙ্গঃ ॥১০॥ 

সমিভি। সংরন্ধানা" সোহত্সাহানাম্। শব; কোলাহল: ॥১১। 

অথেতি। আঞন্দং আহবব২, “ক্রন্দনে রোদনাহ্বানে” ইতামরঃ ॥১২। 

তখন আকাশে সমাগত দেবগণ ও চারণগণ বলিতেছিলেন যে, 'ভূতলে 
এই পধ্যন্তই এইরূপ সমূহ হইবে ॥৭। 

নরনাথ! জয়দ্রথবধের দিন দ্রোণ যেরূপ বুযহ রচনা করিয়াছিলেন, 
সেরূপ কোন ব্যুহ পুর্বে হয় নাই ॥৮| 

ক্রমে প্রবলবায়ুবেগে আহত সমুদ্রের শব্দের ন্যায় পরস্পর অভিধাবিত 
সৈম্তগণের কোলাহল হইতে লাগিল ॥৯॥ 

নরশ্রেষ্ঠ! আপনার সৈম্যমধো এবং পাগুবসৈম্তমব্যেত বনুশত ও 
বহুসহত্র রাজা সমবেত হইয়াছিলেন ॥১০॥ 

তখন উৎসাহী ও দুঢ়কাধ্যকারী প্রধান বীরগণের তুমুল ও লোমহধণ 
মহাকোল।হল হইতে থাকিল ॥১১॥ 

তদনন্তর ভীমসেন, পৃষতনন্দন ধৃষ্ট্যুয়, নকুল, সহদেব এবং পাুনন্দন 

যুধিষির আহ্বান করিতে লাগিলেন--॥১২॥ 
৯) চগুবাতবিভিন্নানামূ-..ব| নি। (১১). .নুমহাশক:...বা নি। (১২). ধুষটদুয়ন 
মারিষ!-"বানি। 
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আগচ্ছত প্রহরত দ্রুতং বিপরিধাবত। 

প্রবিষ্টাবরিমেনীং হি বীরো মাধবপাগুবেখ ॥১৩| 
বথা স্থখেন গচ্ছেতাং জয়দ্রথবধং প্রতি | 

তথ! প্রকুরুত ক্ষিপ্রমিতি সৈন্যান্যচোদয়ন্ ॥১৪॥ 
তয়োরভাঁবে কুরবঃ কৃতার্থাঃ স্ত্যুর্বয়ং জিতাঃ | 

তে বুয়ং সহিত। ভূত্ব! তৃর্টমেব বলার্ণবূ। 
ক্ষোভয়ধ্বং মহাবেগাঃ পবনাঃ সাগরং বযথ। ॥১৫॥ 

ভীমসেনেন তে রাজন! পাঞ্চাল্যেন চ চোঁদিতা। 

আজখ্া,ঃ কৌরবান্ সংখ্যে ত্য সুনাত্মনঃ প্রিয়ান্ ॥১৬। 

ইচ্ছন্তে। নিধনং ব বুদ্ধে শস্ক্রশ্চোতমতেজসঃ। 
স্ব্গেপ্দবে মিত্রকার্যে নীভ্যনন্দন্ত জীবিতম্ ॥১৭॥ (বুকম্) 

ভারতকৌমুদী 
কীদুএমা ক্রন্মদিত্য।হ আগচ্ছতেতি | মাধবপাণ্ডবো সাত্ক্যজ্জুনৌ )১৩। 

যখেতি। গচ্ছেতাং তৌ মাধব্পাগুবৌ। অচোদধন্ প্রেরয়ন্ ॥১৪। 

তয়োরিতি | যেন বরং জিত| ভবিষ্ঠাম ইতি খেদঃ। বটুপাদোইয শোকঃ ॥১৫। 

ভীমেতি। পাঞ্চাশোন বৃষ্টছায়েন, চোদিতাঃ প্রেরিতাঃ। ত্যক্ু। ভাগোগ্ভমং কু? 
অস্থন্ প্রাণান্। ন্বর্গেগ্গবঃ সর্গলিপাবঃ নাভ্যনন্দন্থ নারিয়ন্ত ॥১৬--১৭| 

'সৈন্যগণ ! তোমর। আগমন কর, ধানিত হ এবং মন্ধর প্রহার করিতে 
থাক। কারণ, মহাবীর অজ্ঞন ৪ সাত্যকি শরসৈন্তমধো গ্রাবেশ 

করিয়াছেন ॥১৩। 

যাহাতে তাহার! অনায়ামে জয়দ্রথবধের জন্য যাইতে পারেন, তোমর! 

স্ধর তাহ কর? এই বলিয়। তাহার! সৈম্তগণকে চাল।ইতে লাগিলেন ॥১৪॥ 

উহাদের অভাবে আমর[ও পরাজিত হইব; ভাহাঁতে কৌরবেরা কৃতার্থ 

হইবে। অতএব মহাবেগশ।লী বায়ু যেমন সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে, সেইরূপ 
তোমর| মিলিত হইয়। স্বর কৌরবসৈন্যসাগর উদ্বেলিত কর? ॥১৫। 

রাজ! ভীমসেন ও পৃষ্টদ্যয় এইভাবে প্রোংসাহঠিত করিলে, সেই 
মহাতেজ! পাগুবযোদ্ধার। অন্ত্রদ্ধার! যুদ্ধে মৃত কামনা করিয়া ব্র্গলিপ্প, 

হইয়া আপনাদের প্রিয় প্রাণত্যাগেরও উদ্ভম করিয়া যুদ্ধে কৌরবগণের দিকে 
আমিতে লাগিলেন; কিন্তু মিত্রকার্ধ্যে জীবনের মমতা করিলেন না ॥১৬--১৭॥ 

(১৫) . পবনঃ সাগরং যাবা নি। 



মহাভারতে ভ্রোণ-- 

তখৈৰ তাবকা রাঁজন্ ! প্রার্থয়ন্তো মহদ্যশঃ | 

আর্ধ্যাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা যুদ্ধায়ৈবাবতস্থিরে ॥১৮। 
তন্মিংস্ত তুমুলে বুদ্ধে বর্তমানে ভয়াবছে। 

জিত্ব! সর্ববাণি সৈন্যানি প্রায় ৎ সাত্যকিরজ্জুনম্ ॥১৯॥ 
কবচানাং প্রভাস্ত্র সুর্য্যরশ্িবিমিশ্রিতাঃ | 
দৃপ্তী; সংখ্যে সৈনিকানাং প্রতিজগা৫ সমন্ততঃ ॥২০ 
তথ। প্রয়তমানানাং পাগুবানাং মহা জআন।য্। 

ছুর্যোধনে! মহারাজ ! ব্যগাহত মহদ্বলম্ ॥২১॥ 

স সম্নিপাতস্তমুলস্তব তেষাঞ্চ ভারত !। 

অভবহ সর্ববসৈন্যানামভাঁবকরণো মহান্ ॥২২।॥ 
ধুতরাস্ী উবাচ। 

তথাগতেমু সৈন্যেঘু তথা কৃচ্ছ গতঃ স্বয়মূ। 
কচ্িদ্ছূর্য্যোধনঃ সুত ! নাকা ীঁৎ পুষ্ঠতো রণম্ ॥২৩| 

 ভারতকৌমুদী 
তখেতি। তাঁবকাস্তব পক্ষীয়। যোছ্ারঃ। আরধ্যাং সাধবী" ছল দিশুন্যাম্ ॥১৮। 

তন্সিঙ্নিতি। সৈন্তানি সেনা, “বরূখিনী বলং সৈন্যম্” ইত্যমরঃ ॥১৯। 

কবচানামিতি | দৃষ্টার্নয়নানি, সৈনিকাস্তাঃ প্রভা দৃশ্ুরিতাথঃ ॥২০। 
তখেতি। প্রয়তমানানাং জয়ায়েতি শেষঃ। বাগাহত প্রাবিশঙ ২১৪ 

সইতি। সন্গিপাতঃ সংঘর্ষঃ। অভাবকরণঃ ্ষমজনক: ॥২২। 

রাজা! আপনার পক্ষের যোদ্ধারা সেইরূপই মহাযশ কামন| এবং 

যুদ্ধবিষয়ে সদ্বুদ্ধি করিয়! যুদ্ধের জন্যই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৬। 

মেই ভয়াবহ তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, সাত্যকি সমস্ত কৌরবসৈন্ত জয় 
করিয়া অর্জনের দিকে যাইতে থাকিলেন ॥১৯।॥ 

তখন ছুইপক্ষের সৈন্তেরাই সমরস্থলে সকল দিকে স্র্ধ্যরশ্মিমিশিত কবচের 

প্রভা দর্শন করিতে লাগিল ॥২০। 

মহারাজ! মহা তব পাগুবেরা জয়ের জন্য সেইভাবে যু করিতে লাগিলে, 
তুধ্যোধন তাহাদের বিশাল সৈম্তমধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥২১। 

ভরতনন্দন! আপনার ও পাণগুবগণের সমস্ত সৈন্যের সেই তুমুল সংঘধ 
গুরুতর লোকক্ষয় জন্মাইতে লাগিল? ॥২১॥ 

_.. (২০)-১স্্ধ্যরশ্রিবিরাজিতাঃ"' নি | (২২)...অভবহ সর্বভৃভানাম্...পি বা শি। (২৩) 

তথায়ীতেষু সৈন্তেযু-".পি 
বা নি। 



ব্বপণি অক্টাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯ 

একন্ত চ বহুনাঞ্চ সন্নিপাতো মহাহবে । 

বিশেষতো! নরপতেবিষমঃ প্রতিভাতি মে ॥২৪॥ 
সোহত্যন্তমথখনংবৃদ্ধো লক্ষ্য লোকম্থা চেশ্বরঃ | 

একো বহুন্ সমাসাদ্য কচ্চিন্নাসীৎ পরাভুখঃ ॥২৫। 
সগ্য় উবাচ। 

রাজন! সংগ্রামমাশ্চ্ধ্যং তব পুত্রস্ত ভারত ! | 

একস্য বহুতিঃ সার্ধং শৃণুষ গদতো। মম ॥২৬॥ 

ছুর্য্যোধনেন সমরে পাণগুবী পৃতনা রণে। 
নলিনী দ্বিরদেনেব সমন্তীঘিপ্রলোড়িতা ॥২৭॥ 

পাণুসেনাং হতাং দৃষ্ট তব পুত্রেণ মারিষ ! | 
ভীমদেনপুরোগাস্তং পাথ্ণালাঃ সমূপাদ্রবন্ ॥২৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
তথেতি। রণ পুষ্ঠতো নাকার্মীৎ রণস্থ্লাননাপসসার ॥২৩। 

একন্সেতি। বিষগে! নিতান্থবিপঙ্জনকঃ, প্রতিভাতি বোপবিষয়ো ভবতি ॥২৪। 

সইতি। লক্ষ্া। রাজসম্পদ ঈশ্বরঃ পতি: ॥২৫। 
রাজন্নিতি। পুত্রশ্ত ছুম্যোধনন্য ৷ গদতো ক্রবতঃ ॥২৬। 

দুরযেযাধনেনেতি । পূতন। সেন।। নলিনী পন্মপরসী, দ্বিরদেন হষ্জিনা (২৭ 

পাণ্ডিতি। ভীমসেনঃ পুরোগ: অগ্রগামী মেযাং তে, সমুপাঙ্জবন্ অভ্যপাবন্ ॥২৮| 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_পাগুবসৈন্তেরা সেইভাবে আমিতে লাগিলে, স্বয়ং 

দুর্য্য(ধন সেইরূপ কষ্টকর অবস্থায় পতিত হইয়া রণস্থল হইতে অপস্মত হন 

নাই ত? ॥২৩॥ 

মহাযুদ্ধে বহুজনের সহিত একজনের, বিশেষতঃ রাজার সংঘর্ষ অত্যন্ত- 
বিপজ্জনক বলিয়া আমার ধরণ। হয় ॥২৪॥ 

অত্যন্তম্থখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং রাজলক্ষ্মী ও লোকের অধীর 'এক দুর্ষেযাধন 
বহু বিপক্ষের সম্মুখে যাইয়া পরাজুখ হন নাই ত? ॥২৫। 

সঞ্জয় বলিলেন-_“ভরতনন্দন রাজা! আমি বলিতেছি-_-বনহুষে।দ্ধার 

সহিত আপনার পুত্র এক ছুর্যোধনের আশ্চর্য্য যুদ্ধের বিষয় শ্রবণ 
করুন ॥২৬। 

একটা হাতী যেমন সকল দিকে পদ্মসরোবর আলোড়ন করে, সেইরূপ 
এক ছুর্ব্যোধন যুদ্ধে পাগুবসৈম্ত আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥ 

(২৮) ততস্তাং প্রহতাং সেনাং দৃষ্ট 1 পুত্রেণ তে নৃপ !' "পি বাশি। 



৯৯৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স ভীমসেনং দশভির্মাদ্রীপুত্রো ত্রিভিস্ত্রিভিঃ | 
বিরাটদ্রপদে ষড়ভিঃ শতেন চ শিখণ্ডিনম্ ॥২৯॥ 
ধৃষ্টহ্যুন্ন্চ বিংশত্যা ধর্মপুত্রঞ্চ সপ্তভিঃ। 
কেকয়ান্ দশভিবিদ্ধা! দ্রোপদেয়া স্ত্িভিক্্িভিঃ ॥৩০। 
শতশশ্চাপরান্ যোধান্ সদ্বিপাংশ্চ রথান্ রণে। 

শরৈরবচকর্তোগ্েঃ ত্রুদ্ধোইন্তক ইব প্রজাঃ ॥৩১ (বিশেষকম্) 
ন-সন্দথঘধিমুঞ্চন্ বা মগ্ডলীকৃতকাম্ম্যকঃ | 
অনৃশ্যত রিপুন্ নিত্বন্ শিক্ষয়াস্ত্রবলেন চ ॥৩২। 
তশ্ত তান্ নিত্বতঃ শক্জন্ হেমপৃষ্ঠং মহদ্বনুঃ | 
অজজ্রং মগ্ডলীভূতং দদৃশ্ডঃ সমরে জনাঃ ॥৩৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

সইভি। স তব পুত্রঃ দশভি: শবৈঃ। এবং সর্ধস্র। ভ্রৌপদেকান্ ড্রৌপদ্যাঃ পুত্রান্। 
সছিপান্ হস্টিসহিতান। অবচকন্ত চিচ্ছেদ বিব্যাধেত্যর্থঃ। প্রজা: প্রাণিনঃ ॥২৯--৩১। 

নেভি। সন্দবৎ বিমুঞ্চংশ্চ শরান্। অদশ্ঠহ তব পু ইত্যন্তবুত্তিঃ ॥৩১| 
তস্থেতি। হেমপুষ্ঠং ন্ব্ণথ চিতপৃষ্ঠম্ ॥৩৩। 

মাননীয় রাজা! আপনার পুত্র বহুতর পাগুবসৈন্ত বধ করিয়াছেন 
দেখিয়! পাঞ্চালেরা ভীমসেনকে অগ্রবন্তা করিয়া তাহার দিকে ধাবিত 

হইলেন ॥২৮। 

তখন ক্রুদ্ধ যম যেমন প্রাণিগণকে তাড়ন করেন, সেইরূপ ছুর্য্যোধন 

ভয়ঙ্কর দশটা বাণদ্বার। ভীমকে, ভিন তিনটাদ্বারা নকুল ও সহদেবকে, 

ছয়টা দ্বারা বিরাট ও দ্রপদকে, একশতদ্বরা শিখণ্ডীকে, কুড়িটা দ্বারা ধৃষ্ছ্যম়কে, 
সাতটাদ।র। যুধিষ্টিরকে, দশটা দ্বারা কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতাকে, তিন তিনটা- 
দ্বারা দ্রৌপদীর পুত্রগণকে এবং শত শত বাণদ্বারা হস্তী ও রথের সহিত অপর 

যোদ্ধদিগকে তাড়ন করিলেন ॥২৯--৩১।॥ 

দুর্য্যোধন খন শিক্ষাবল ও অস্ত্রবলে শক্রসংহার করিতেছিলেন, তখন 

উহার বাণসন্ধান বা বাণক্ষেপ ইহার কিছুই দেখ। যায় নাই । কিন্তু মগ্ডলীকৃত 

ধনুখানাই কেবল দেখা যাইতে ছিল ॥৩২। 

তিনি যখন শক্রপংহার করিতেছিলেন, তখন তাহার স্বর্ণখচিতপৃষ্ঠ ও 
মগ্ডলীভূত বিশাল ধনুখানাই কেবল লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥৩৩। 

(২৯)...দশভিঃ শরৈধিব্যাধ পাণুবম্। ক্রিভিত্বিভি্মৌ বীরৌ ধর্দরাজঞচ সপ্রভি:__বা নি। 
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ততো যুধিষঠিরো৷ রাজ! ভল্লীভ্যামচ্ছিনদ্বনুঃ | 
তত্র পুত্রস্য কৌরব্য ! যতমানস্য সংযুগে ॥৩৪॥ 
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ সম্যগস্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ। 
বন্ম চাশু সমাসাদ্য তে ভগ্নাঃ ক্ষিতিমাবিশন্ ॥৩৫॥ 

ততঃ প্রমুদিতাঃ পার্থাঃ পরিবক্রযু্ধিষ্ঠিরমূ। 
যথ! বুত্রবধে দেবা; পুরা শক্রং মহরষয়ঃ ॥৩৬| 

ততো হহ্যদ্ধনুরাদায়ু তব পুত্রঃ প্রতাপবান্। 

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি রাজানং ক্রবন্ পাগুবমভ্যযাৎ ॥৩৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। যত্মানন্ত জম়্ায়েতি শেষ; ॥৩৪। 

বিব্যাধেতি। অন্ত ক্ষিপ্তেং। দোণবদ্ধন্ত তশ্) বশ্মণোহক্ষয়ন্থাদিত্যাশয়ং ৩৫) 

তত ইতি । পরিবক্রঃ সাহাধ্যার্থ, পরিবিবেষ্টিরে । মহ্র্ষযশ্চ ॥৩০ 

ইতি। পুতে। ছুষ্যোধনঃ | পাগুবং যুিষ্টিরম্ ॥৩৭। 
ভারতভাবদীপঃ 

কিং তশ্তামিতি 1।১--২৪॥ লক্ষ্্েতি বিশেষণে তৃতীয়া ॥২৫--৩৩ ভল্লেন 

প্রতযকম্ ॥৩৪--৪৩|| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্টারে ভারতভাবদীপে অষ্টাবিকশততমোঙ্ধ্যায়ত ॥১০৯। 

ঠে? ঞো ণ) 

কৌরবনন্দন ! আপনার পুত্র যুদ্ধে এইভাবে জয়ের জন্য চেষ্টা করিতে 

লাগিলে, রাজ যুধিষ্ঠির দুইটা ভল্লদ্বারা তাহার ধনুখান! ছেদন 

করিলেন ॥৩৪॥ 

এবং তিনি সমীচীনভবে নিক্ষি্ সুধার দশট। বাণদ্বারা ছুর্য্যোধনকে বিদ্ধ 

করিলেন। কিন্তু সে বাণগুলি সন্বর আসিয়। ছুধ্যোধনের বন্মে লাগিয়। 

ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৫॥ 
তাহার পর, পুরেরে যেমন বৃত্রাস্থরবধের সময়ে দেবতার! 'ও মহধির! ইন্দ্রকে 

পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাগুবেরা আনন্দিত হইয়া যাইয়৷ 

যুধিষ্টিরকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৩৬॥ 
তদনন্তর প্রতাপশালী ছু্োধন অন্য ধনু লইয়া 'থাক থাক” এই কথা 

বলিতে বলিতে রাজ যুধিষ্টিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৭॥ 

(৩৫).**সম্যগন্তৈ শরোভমৈ:--তে ভিত্বা ক্ষিভিমাবিশন্_বানি। (৩৭) অথ 

ছুধ্যোধনো রাজা দৃঢ়মাদায় কান্মুকম্.'-বর্ধ। 



১০০০ মহাভারতে দ্োণ-_- 

তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য তব পুত্রং মহাম্বধে | 

প্রত্যুদ্যযুঃ প্রমুদিতাঃ পাঁধ্াল! জয়গৃদ্ধিনঃ ॥৩৮॥ 

তান্ দ্রোণঃ প্রতিজ গ্রহ পরীপ্নন্ যুধি পাথিবম্। 

চগুব1তোদ্ধতান্ মেঘান্ গিরিরম্ুমুচো যথা ॥৩৯। 

তত্র রাজন! মহানাসীৎ সংগ্রামো লোমহ্ধণঃ | 

প1গুবানাং মহাবাহে।! তাবকানাঞ্চ সংযুগে। 

রুদ্রস্তাক্রীড়সদৃশঃ সংহারঃ সর্বদেহিনাম্ ॥৪০। 

ততঃ শব্দে! মহান|ীদ্ঘাতে। যেন ধনঞ্জয়ঃ | 
অতীব সর্বশব্দেভ্যে। লোমহধকরঃ গ্রভে। ! ॥8১॥ 

অর্ছনস্ত মহাবাহে।! তাবকানা€ বন্ধিনামূ। 

মধ্যে ভারতসৈন্থাস্ত মাধবস্তা মহারণে | 
দ্রৌণস্তাঁপি পরৈঃ সার্ং বৃহদ্দারে মহারণে ॥৪২। (যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 

তমিতি। মহামু' মহাযুদ্ধে। জরগৃর্দিনে। জদ্াঠিলাধিণঃ ॥৩৮॥ 

তানিতি। পরীপ্মন্ রক্ষিতুমিচ্ছন্, পাখিবং ছুষ্যোধনমূ ॥৩৯। 

তত্রেতি। আক্রীড়সদৃশস্তাগুবতুল্য: সংহ্রিঘ্তে অনেনেতি সংহারঃ। ফট্পাদোহ্য়ং 

শ্লোক: ॥৪০॥ 

তত ইতি। যেন পথ]। অতীব অধিক£। মাধবশ্ত সাত্যকেঃ। অয়মপি যটুপাদঃ 

শ্লোক; ॥৪১--৪২॥ 

__ তখন ছুষ্যোধনকে মহাযুদ্ধে আসিতে দেখিয়া জয়াভিলাষী পাঞ্চালের। 
আনন্দিত হইয়া তাহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥৩৮। 

তৎকালে, পর্বত যেমন প্রবলবায়ুসঞ্চালিত জলবর্ধী মেঘসমূহকে গ্রহণ 

করে, সেইরূপ দ্রোণ যুদ্ধে ছুর্য্য।ধনকে রক্ষা করিবার ইচ্ছ৷ করিয়া পার্ধাল- 

গণকে গ্রহণ করিলেন ॥৩৯॥ 

মহাবাছ রাজা! ক্রমে সমস্ত প্রাণীর সংহারকারী রুদ্রের তাগুবনৃত্যের 

তায় রণস্থলে পাণবপক্ষের ও আপনার পক্ষের লোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ হইতে 
লাগিল ॥৪০॥ 

মহাবাহু নরনাথ ! তাহার পর, অর্জন যেদিকে গিয়াছিলেন, সেই দিকে 
অর্জুনের ও আপনার পক্ষের ধনুদ্ধরগণের লোমহর্জনক সমস্ত শব অপেক্ষা_ 

(৩৮) তমেবং বাদিনং রাজন্! তব পুন্রং মহারথম্.. 'বর্ধ।  (৩৯)...সজলানচলো 

যখ]-_বঙ্গ বর্ধ। (৪০):.'সংগ্রামো ভয়বদ্ধনঃ...বর্ধ। (১) পুনধেন ধনধয়ং _বর্দধা। 
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এবমেষ ক্ষয়ে। বৃত্তঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে !। 

জুদ্বেহজ্জুনে তথ। দ্রোণে সাত্বতে চ মহারথে ॥৪৩। 

ইতি শ্রীমহ।ভারতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌণপর্ববণি 
জযদ্রথবধে সাত্যকিপ্রবেশে সঙ্কুলযুদ্ধে 

অক্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

নবাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 

সপ্তায় উবাচ । 

অপরাহ্রে মহারাজ! সংগ্রামঃ সমপগ্ভত। 

পর্জন্যসমনির্ধোষঃ পুনর্জেণস্ত সোমকৈঃ ॥১। 

ভারতকৌমুদী 

এবমিতি। বৃত্তে জ।তঃ। মাহবতে সাত্ততবংশীয়ে সাত্যকৌ চ ॥৪৩॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাধ্য-শ্রহরিদাস সিদ্ধা স্তবাগীশভ্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহা ভারত- 

টাকায়াং ভারতবৌমুদীস্গাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে আষ্টাধিকএততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

_--7(5) 

অপেতি। সমপদ্ধত সমজায়ত। পঞ্ান্ো মেঘস্তর্িধঘধোযস্তসমে| নির্দোষে। যন্মিন্ সং ॥১। 

অধিক মহ[কেলাহল হইতে লাগিল; মহাযুদ্ধে সাত্যকি ও কৌরবসৈন্যের 

মধ্যে ভীষণ কোলাহল হইতে থাকিল এবং ব্যুহদ্বারে বিপক্ষগণের সহিত 

দ্রোণের মহাযুদ্ধেও ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল ॥৪১--৪২॥ 

মহারাজ! মহারথ অজ্জন, দ্রেণ ও সাতাকি ক্রুদ্ধ হইলে, এইভাবে 

পৃথিবীতে এই লোকক্ষয় হইতে লাগিল? ॥৪৩। 

সঞ্চয় বলিলেন__মহার।জ ! ক্রমে অপরাহ্কালে পুনরায় সোমকগণের 

সহিত দ্রোণের যুদ্ধ লাগিয়া গেল; তখন মেঘগঙ্জনের ন্যায় রথসমূহের 

গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল ॥১। 

(৪৩)...সাত্বতানাং মহারথে_বঙ্গ বদ্ধ। *  ঠদ্বাবিংশত্যধিকশততমোহপ্যায়:." 

বঙ্গ বর্ধ, *."চতুবিংশত্যধিকশততমোহপ্যায়ঃ7 বা র। নি। (১)-"সংগ্রামং স্থমহানভূৎ*"" 

পিবা নি। 

১২৬ 



১০০২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

শোণাশ্বং রথমাস্থায় নরবীর; সমাহিত । 
সমরেইভ্যদ্রবৎ পাগুন্ জবমাস্থায় মধ্যমম্ ॥২। 

তব প্রিয়হিতে যুক্তে। মহেম্বাসো মহাবলঃ। 

চিত্রপুষ্ৈঃ শিতৈর্বাণৈঃ কলসোভিমসম্ভবঃ ॥৩। 
বরান্ বরান্ হি যৌধানাং বিচিন্বন্নিব ভারত ! | 

অক্রীড়ত রণে রাঁজন্! ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥৪॥ (যুগ্মকম্) 

তমভ্যয়াদবৃহৎক্ষত্রঃ কৈকেয়ানাং মহারথঃ | 

ভ্রাতৃণাং নৃূপ ! পঞ্চানাং জ্যেষ্ঠঃ সমরকর্কশঃ ॥৫। 
বিমু্চন্ বিশিখা-স্তীক্ষ।নাচীর্য্যপ্চানদয়দ্ভূশম্ । 

মহাঁমেঘো যথা বধং বিমুঞ্চন্ গন্ধমদনে ॥৬॥ 

তস্য দ্রোণে! মহারাজ! স্বর্ণপুত্থান্ শিলাশিতান্। 

প্রেষয়ামাস সংত্রুদ্ধ; সায়কান্ দশ পঞ্চ চ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
খোণেভি। শোণা রক্তবর্ণ৷ অশ্ব! সন্ত তম্। নরবীবে। দ্রোণঃ। জবং বেগম্ ॥২। 

তবেতি। কলসোন্তমে দ্রোথে সম্ভব উতপভিধন্ত সঃ। বিচিমবণ্ গৃইন্ সংহরন্ ॥৩--৪। 
তমিতি। অভ্যয়াৎ অভ্যগচ্ছৎ। সমরে কর্কশঃ কঠিনঃ ॥৫॥ 

বিমুঞ্চন্লিতি। বিশিখান্ বাণান্, আচাধ্যং দ্রোণম্। বধং বুটিম্ ॥৬। 

তশ্তেতি। শিলয়া তত্র ঘধণেন শিতান্ স্থধারীরুতান্ ॥৭। 

নরবীর দ্রেণ রক্তবর্ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে মনোযোগী 

হইয়া মধ্যম বেগ অবলম্বনপুব্বক পাগুবপক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২॥ 
ভরতনন্দন রাজা ! ক্রমে আপনার প্রিয় ও হিত কাঁধো নিরত, মহাধনুদ্ধর, 

মহাবল, দ্রোণসঞ্জাত ও প্রতাপশালী দ্রোণ বিচিত্রপুঙ্খ ও সুধার বাঁণসমূহ- 

দ্বার বিপক্ষ যোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরকে সংহার করিতে থাকিয়। 

ষেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥৩--৪॥ 

রাজা! তখন মহারথ, রণকর্কশ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতার মধ্যে 

জ্যেষ্ঠ বৃহতক্ষত্র দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫॥ 
ক্রমে মহামেঘ যেমন গন্ধমাঁদনপর্ধবতে বারি বর্মণ করিয়া! তাহাকে গীড়ন 

করে, সেইরূপ বৃহৎক্ষত্র তীক্ষ বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া দ্রোণকে 

গুরুতর পীড়ন করিতে থাকিলেন ॥৬। 

মহারাজ! তখন দ্রোণ অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া তাহার উপরে ন্বর্ণপুঙ্খ ও 
শিলাঘর্ষণে সুধারীকৃত পনরট! বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৭॥ 



পর্ববণি নবাধিকশততমোইধ্যাঁয়ঃ। বরা 

তাংস্ত দ্রোণধনুমুক্তান্ শরানাশীবিষোপমান্। 
একৈকং দশভিরবাপৈর্যৃধি চিচ্ছেদ হষ্টব€ ॥৮॥ 
তদস্ লাঘবং দৃষ্ট প্রহসন্ দ্বিজপুঙ্গবঃ 

প্রেষয়ামাস বিশিখানক্টৌ সন্নতপর্ববণ? ॥৯॥ 

তান্ দৃষ্টণাপততস্ত,ং দ্রোণচাপচ্যুতান্ শরান্। 
অবারয়চ্ছারৈরেব তাবছ্িনিশিতৈর্ু টৈ? ॥১০॥ 
ততোইভবন্মহারাজ ! সৈ্স্ত তব বিশ্ময়ঃ। 

বৃহৎক্ষত্রেণ তৎ কর্ম কৃতং দৃষ্ট। স্ুছুক্ষরমূ ॥১১॥ 

ততে। দ্োণো মহারাজ ! বৃহতক্ষত্রং বিশেষয়ন্। 

প্রাদুশ্চক্রে রণে দিব্যং ব্রাঙ্গমন্ত্র চঢর্জযম্ ॥১২। 

ভারতকৌমুদী 
ভামিতি। একৈকগিতি বীগ্ম|ঈম।রাদশভিবিত্যত্পি বীপ্াব্গন্থবা ॥৮। 

তদিতি। লাঘবং দ্রতাখ্বক্ষেপযোগাতাম্। খিজপুঙ্দবো দ্রোণঃ ॥ন। 

তানিতি। আপতত াগচ্ছতঃ। অবারঘৎ বৃহতক্ষত্রঃ ॥১০| 

তইতি। পথুহস্থতাতিশরদশনাদেব বিন্বণ ইতি ভাবঃ॥১১। 

তইতি। বিশেষ্য়ন্ দ্বাপেক্ষরা মানীকুবন্। দিব্যং ভ্বগীয়ম্॥১১। 
ঙ 

তি 

পরে বৃহতক্ষত্র আনন্দিতের স্টায় হইয়। দশ দশটা বাণছ।র| দ্রেণকাম্মুক- 

নিক্ষিপু সর্পভুলা সেই বাণগুলির এক একটাকে ছেদন করিলেন ॥৮| 

ব্রঙ্ষণশ্রেঠ দ্রোণ রুহৎক্ষত্রের সেই লঘুহস্তত| দেখিয়া হাস্য করিতে 

থাকিয়া নপব্র্ব আটট। বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥ 

দ্রেণকাম্মুকনির্গত সেই বাণগুলিকে স্বর আসিতে দেখিয়া বৃহৎক্ষত্র 

ততগুলি সুধার ও দৃঢ় বাণছ্বারাই সেগুলিকে নিবারণ করিলেন ॥১০| 

মহারাজ! বৃহতক্ষত্র মতিছৃক্ষর কার্য করিয়াছেন দেখিয়া তখন আপনার 

সৈন্তগণের বিশ্মায় জন্মিল ॥১১। 

মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণ বৃহতক্ষরকে খর্ব করতঃ রণস্থলে স্বর্গীয় 

অতিদুজ্জয় ব্রন্ষান্্র আবিষ্কার করিলেন ॥১২॥ 

(৮) তাংগ্ক ভ্রোণবিনিম্ম্ক্তান্_-বা নি," ক্রুদ্ধাশীবিষসন্সিভান্ন.পি বা শি। (৯) 

প্রহন্ত দ্বিজসত্তম:...বঙ্গ বর্দ,-. প্রহ্য দ্বিজপুক্গব:...ব| শি। (১০)-নিশিতৈ রণে পি," 

নিশিতৈষ্বধে_বানি। (১২)-কৈকেরং বৈ বিশেষযন্- অন্ত মহাতগাদ বধ 



১১০৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

কৈকেয়োহস্ত্ং সমালোক্য মুক্তং দ্রোণেন সংঘুগে। 

্রঙ্গাস্ত্রেণেব রাজেন্দ্র! ব্রাঙ্গমন্ত্রমশীতয়ৎ ॥১৩। 
ততোহস্ত্রে নিহতে ব্রাঙ্গে বৃহতক্ষত্রস্ত ভারত !। 

বিব্যাধ ব্রাহ্মণং যক্ট্য ব্বর্ণপুষ্েঃ শিলাশিতৈঃ ॥১৪॥ 
তং দ্রোণে। দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠে। নারাচেন সমার্পয়ৎ। 

স ত্য কবচং ভিত্তবা প্রাবিশদ্ধরণীতলম্ ॥১৫॥ 

কৃষ্ণনর্পো যথ। মুক্তে। বঙ্গীকং নৃপমভম ! | 
তথাভ্যগান্মহীং বাঁণে ভিত্বা কৈকেয়মাহবে ॥১৬। 

সোইতিবিদ্ধো মহারাজ ! কৈকেয়ে। দ্রোণসায়কৈঃ। 
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যাবর্ত্য নয়নে শুভে ॥১৭| 

দ্রোণং বিব্যাধ সপ্ুত্যা স্বর্ণপুষ্ঘেঃ শিলাশিতৈঃ | 
সাঁরথিঞ্চাস্ত বাণেন ভূশং মন্্ন্বতাড়য়ৎ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্) 

কৈকেয় ইতি। কৈকেয়ো বৃহতক্ষত্রঃ। অশাতয়ং ব্াযনাশয়ৎ /১৩। 
তত ইতি। ব্রাঙ্মণং দ্রোণম্। শিলাশিতৈঃ শরৈরিতি শেষ: ॥১৪। 

তমিতি। দ্বিপদাং মনুষ্যাণাম্। সমার্পগৎ অপীডয়ৎ ॥১৫॥ 

উক্তমর্থং সাদৃশ্ঠপ্রদর্শনায় পুনরপ্যাহ কৃষ্ণেতি। যথা অভ্যেতীতি শেষ: ॥১৬। 

_ ব্াজশ্রেষ্ঠ! বৃহৎক্ষত্র তখন যুদ্ধে দ্রেণনিক্ষি্ সেই ত্রহ্মাস্্ম দেখিয়। 
্রন্ধান্ত্রঘারাই তাহা বিনাশ করিলেন ॥১৩। 

ভরতনন্দন ! সেই ব্রক্ধান্ত্র প্রতিহত হইলে, বৃহতক্ষত্র র্ণপুঙ্খ ও শিলা- 
শাণিত ষাট! বাণদ্বারা দ্রেণকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৪॥ 

তখন মনুস্শ্রেষ্ঠ দ্রোণও একটা নারাঁচদ্বারা বৃহংক্ষত্রকে গীড়ন করিলেন। 

' ভ্রমে সেই নারাচটা যাইয়া বৃহৎক্ষত্রের কবচ ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ 
করিল ॥১৫। 

রাজশ্রেষ্ঠ! একটা কৃষ্ণসর্পকে ছাড়িয়া দিলে, সে যেমন বল্দীকের 

(উয়ীর মাটীর) ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই নারাচট। যাইয়। বুহৎক্ষত্রকে 

ভেদ করিয় ভূতলে প্রবেশ করিয়াছিল ॥১৬। 

(১৩) তদন্ত রাজন! কৈকেক়: প্রত্যবারয়দচাত: | ব্রাঙ্গেশৈষ মহাবাহুরাহবে সমূদী- 
রিতম্-_বদ্দ। (১৪) প্রতিহত্য তস্তস্থ ভারদ্বাজন্য সংযুগে-.বর্ধ। (১৭).-*দ্রেথেনাস্ত্ববিদা 

ভূশম্-''বর্ধ,**ব্যাবৃত্য নয়নে শুভে- বঙ্গ বদ্ধ বা নি। (১৮)---সাবখিঞ্চান্য ভল্লেন বাহ্বোরুরসি 
চার্পয়ৎ_ বঙ্গ বর্ধ | 



গর্ববণি নবাধিকশততগো হধ্যায়ঃ | হজ 

দ্রোণস্ত বহুধ। বিদ্ধে। রৃহতক্ষত্রেণ মারিষ 1 | 

অস্থজদ্বিশিখাংস্তীস্ষ।ন্ কৈকেয়ন্ত রথং 'প্রতি ॥১৯। 

ব্যাকুলীকৃত্য তং দ্রোণো বৃহৎক্ষত্রং মহা1রথ্ | 

অশ্বাংশ্চতুভি া্যবধ্দীচ্চতুরোহস্ত পতজ্রিভিঃ ॥২০॥ 

দুতষ্চেকেন বাণেন রথনীড়াদপাতয়ৎ। 
দ্বাভ্যাং ধ্বজঞ্চ চ্ছত্রঞ্চ চ্ছিত্ব ভূমাবপাতয়ৎ ॥২১॥ 

ততঃ সাধু বিস্যক্টেন নারাচেন দ্বিজর্ধভঃ | 
হদ্যবিধ্যদ্বৃহতক্ষত্রং স চ্ছিন্নহদযোহপতৎ ॥২২॥ 

রুহৎক্ষত্রে হতে রাজন্! কৈকেয়াঁনাং মহারথে। 

শৈশুপালিরতিত্রুদ্ধে৷ যন্তারমিদমব্রবীৎ্ ॥২৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। কৈকেয়ে। বৃহংক্ষত্রঃ | ব্যাবক্ক্য উত্তোলা। শিলাশিতৈঃ এরৈঃ 0১৭--১৬। 

ড্রোণ ইতি । মা রেষতি সঙ্জ্ন" ন হিনস্তীতি মারিষঃ শামুুপবত্থাৎ কগপ্রতায়ঃ 1১৯॥ 

ব্যাকুলীতি। ব্যাকুলীকুত্য যুগপদ্বহুতরখরতাড়নেনেত্ার্থ: | পভন্রিভিরবাণৈঃ ॥২০। 
স্থতমিতি। স্থতং সারথিমূ। রথনীড়াদিতানেন সৃতশ্য পক্গিতুলাত' ব্যজাতে ॥২১। 

তত ইতি । সাধু সম্যক, বিহ্ষ্টেন শিক্ষিপ্তেন, ছিজধভো! দ্োণঃ ॥২২॥ 

. মহারাজ! তখন বৃহংক্ষত্র দ্রেণের বাণে অত্যন্তবিদ্ধ ও মহাক্রুদ্ধ হইয়। 
সুন্দর নয়নযুগল উত্তোলন করিয়! স্বর্ণপুজ্খ ও শিলাশাণিত সন্তরট! বাণদ্বার| 

প্রোণকে বিদ্ধ করিলেন এবং একটা বাণদ্বারা দ্রোণের সারথির বক্ষম্থলে 

রুতর ভাড়ন করিলেন ॥১৭--১৮। 

মাননীয় রাজ। ! বৃহৎক্ষত্র বহুপ্রকারে বিদ্ধ করিলে, দ্রোণ ভাঙার রথের 

দিকে বন্ুতর তীক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৯॥ 

এবং দ্রেণ সেইভাবে মহারথ বৃহৎক্ষত্রকে আকুল করিয়া চারিট! বাণদ্াারা 

বৃহৎক্ষত্রের চারিটা অশ্বকে বধ করিলেন ॥২০॥ 

আর দ্রোণ একটা বাণদ্বারা বৃহৎক্ষাত্রের সারথিকে রথনীড় হইতে 

নিপাতিত করিলেন এবং ছুইট| বাণছ্াবা তাহার ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়। 

ভঁতলে পাতিত করিলেন ॥২১। 

তাহার পর দ্রোণ একট নারাচি সমীচীনভাবে নিক্ষেপ করিয়া বৃহৎক্ত্রের 

বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন; তখন তিনি বিদীর্ণহৃদয় হইয়া পতিত হইলেন ॥২২।॥ 

(২১) সারথিষ্ধান্য বাণেন রখনীড়াদপাহরং_-পি,...রথনীডাদপাহবহবর্গ বা্ধ। 

(২৩)... শৈশুপালি: সুসংক্ুদ্ধ:-' বদ্ধ," অভিভ্রুদ্ধং.'.বা নি। 



১০০৬ মহাভারতে দ্রোণ- 

সারথে ! যাহি য্্রৈষ দ্রোণস্তিষ্ঠতি দংশিতঃ। 
বিনিত্বন্ কেকয়ান্ সর্ববান্ পাঞ্চালা না বাহিনীম্ ॥২৪। 

তস্য তদ্দচনং শ্রুত্বা সারথী রখিনাং বরমৃ। 

দ্রোণায় প্রাপয়।মাস কান্বোজৈর্জবনৈহ্য়ৈ? ॥২৫॥ 
ধুষউটকেতৃশ্চ চেদীনা ম্বযভোইহতিবলোদিতঃ 

বধায়াভ্যদ্রবদদ্রোণং পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥২৬॥ 

সোহবিধ্যত তদা দ্রোণং ষষ্ট্যা সাশ্বরথধ্বজম্। 

পুনশ্চান্যৈঃ শরৈস্তীক্ষেঃ স্প্তং ব্যাং তুদমিব ॥২৭| 
তম্য ড্রোণে| ধনুর্মধ্যে ক্ষুরপ্রেণ শিতেন চ। 
চকর্তভ গার্ধপত্রেণ বতমানস্ত শুদ্ষিণঃ ॥২৮। 

ভার্তকৌমুদী 
বৃহদিতি। শৈশুপালি: শিশুপালপুতে। বৃষ্টকেতৃ* বন্ারং স্বসারখিম্ ॥২৩| 

সার ইতি। দংশিতঃ সন্দ্ঃ | কেকয়ান্ কেকয়দেশীয়ান্ যোধান্ ॥২৪॥ 

তন্তেতি। কাঙ্দোছৈঃ কাম্বোজদেশীয়ৈঃ, জবনৈর্বেগবছি, হ়ৈরশৈ: ॥২৫| 

ধষ্টেতি | ধমভঃ শ্রে্ট, অতিবলেন উদ্দিতে| গধিতঃ 1২৬ 

সইভি। স্প্ুং শিত্রিতম্। তুদন্ ব্যথয়ন্ ॥২৭। 

ভশ্তেতি । ফোণঃ, শিতেন স্পারেণ, গুধাণামিমানীতি গাধাণি পন্রাণি পক্ষ। যর তেন, 

ক্ষুরপ্রেণ বাশেন, জবার ঘতমানস্, শুদ্িণে। গর্ববো্মশালিনগ্তঙ, মধ বষ্টশ্কত্ত চিচ্ছেদ ॥২৮। 

রজা! কৈকেয়গণের মধ্যে মহারথ বৃহ্ৎক্গত্র নিহত হইলে, বিনা লের 

পুত্র ধৃষ্টাকেতু অত্যন্থন্রুদ্ধ হইয়া তাহার সারথিকে এই কথা বলিলেন_-॥২৩॥ 

“সারথি! যুদ্ধলজ্জায় সজ্জিত এই দ্রোণ সমস্ত কৈকেয় এবং পাঞ্চালসৈন্ত 

বধ করিতে থাকিয়! যেখানে অবস্থান করিতেছেন, সেইখানে যাও? ॥২৪।॥ 

তাহার সেই কথা শুনিয়া সারথি, কান্বেজদেশীয় বেগবান্ অশ্বগণের গুণে 

হুর রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতুকে দ্রোণের সম্মুখে উপস্থিত করিল ॥২৫॥ 

চেদ্রিশ্রেষ্ঠ ও অত্ান্তবলগধিত ধুষ্টকেত দ্রোণকে বধ করিবার জন্য 

পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে ধাবিত হয় সেইরূপ দ্রোণের দিকে ধাবিত 

হুইয়াছিলেন ॥২৬। 

তিনি যাইয়া তখনই ষাটটা বাণদ্বারা অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত দ্রোণকে 

বিদ্ধ করিলেন এবং নিদ্রিত ব্যাত্রকে তাড়ন করার ন্যায় আবারও অপর 

কতকগুলি তীক্ষ বাণদ্বার৷ উহাকে ভাড়ন করিলেন ॥২৭। 



পর্ববণি নব1ধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১০০৭ 

অথান্যদ্বনুরাদায় শৈশুপালির্মহারথঃ। 
: বিব্যাধ সায়কৈর্োণং কঙ্কবহিণবাঁজিভি? ॥২৯॥ 

তম্ত দ্রোণে। হয়ান্ হত্ব! চতুভিশ্চতুরঃ শরৈঃ। 

সারথেশ্চ শিরঃ কায়াচ্চকর্ত প্রহসন্িব | 

অখৈনং পঞ্চবিংশত্য সায়কানাং সমার্পয়ৎ ॥৩০। 

অবপ্ল,ত্য রথাচ্চৈচ্ছে। গদামাদায় সন্বরঃ। 
ভাঁরদ্বাজায় চিক্ষেপ রুধিতামিব পন্নগীথ্ ॥৩১॥ 

তামাপতন্তীমালোক্য কালরাত্রিমিবোগ্ভতান্। 

অশ্মপারময়ীং গুবাং তপনীয়বিভূষিতাম্ | 
শরৈরনেকসাহজৈর্ভারদ্বাজোহচ্ছিনচ্ছিতৈ; ॥৩২। 
স! চ্ছিন্ন! বহুভিবাপৈরভারদ্বাজেন মারিষ ! | 

গদা পপাত কৌরব্য ! নাদযন্তী ধরা তলম্ ॥৩৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। কন্ম্ত বহিণস্ত মধরস্ত চ বাজাঃ পক্ষ। এমাং সন্তীতি তে: ॥২৯। 

তস্তেতি। চতুর: চতুঃসংখ্যকান্। সমার্পয়ৎ অগীড়্খ। যট্পাদোহ্রং ক্লোকঃ|৩০| 

অবেতি। চৈছ্যে। ধুষ্টকেতুঃ ৷ ভারদাঙ্গায় দ্রেণাপ, রধতাৎ ভ্ুদ্ধাম্ ॥৩১। 

তামিতি। অশ্মসারময়ীং দৃঢপ্রস্তরমদীম। অচ্ছিনত ন্যবারয়ুং | বট্পাদঃ শ্লোক: 1৩২। 

তখন দ্রোণ সুধার ও গুপ্রপক্ষযুক্ত একটা ক্ষরপ্রদ্ধারা জয় যত্বশীল ও 

গধিত ধৃষ্টকেতুর ধনুর মধাস্থান ছেদন করিলেন ॥২৮। 

তদনন্তর শিশুপালনন্দন ধৃষ্টকেতু অন্য ধনু লইয়৷ কম্ক € ময়ূরের পক্ষযুক্ত 

বহুতর বাণদ্ধার! দ্রেণকে বিদ্ধ করিলেন ॥৯৯॥ 

তখন দ্রেণ হাসিতে হানিতেই যেন চারিট। বাণদ্বার! ধৃষ্টকেতুর চারিট। 

অশ্বকে বধ করিয়৷ সারথির দেহ হইতে মস্তকট| কাটিয়া ফলিলেন, তৎপরে 

আবার পঁচিশটা বাণদ্বারা তাহাকে পীড়ন করিলেন ॥৩০। 

এই সময়ে ধৃষ্টকেতু গদা লইয়া রথ হইন্ডে লাফাইয়া পড়িয়৷ ভ্রোণের 

প্রতি ক্রুদ্ধ সর্পার হ্যায় সত্বর সেই গদাটাকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩১ 

পাষাণসারনিম্মিতা, ভারবতী ও স্বর্ণভূষিতা সেই গদাটাকে সংহারোগ্ত 

কাঁলরাত্রির স্তায় আসিতে দেখিয়া দ্রোণ সুধার বহুসহত্্র বাণদ্বারা সেটাকে 

নিবারণ করিলেন ॥৩২॥ 

(২৯). দ্রোণং পুনঃ স্থনিশিতৈর্টে:-বঙগ বর্ধ,...বাজিতৈঃ-..ব। নি। (৩২).'.সহসা 

ঘোররূপাং ভয়াবহাম্-**বঙ্গ বদ্ধ। 



১০০৮ মহাভারতে দ্োণ-- 

গদাং বিনিহতাং দৃষ্ট ধষ্টকেতুরমর্ষণঃ। 
তোমরৎ ব্যস্থজন্ত,ঁং শক্তিঞ্ণ কনকোজ্জবলাম্ ॥৩৪। 

তোমরন্ত ত্রিতিরাণৈর্জোণশ্ছিত্বা মহাহবে | 
শক্তিঞিচ্ছেদ শতবা কৃতহস্তো মহাবলঃ ॥৩৫।॥ 

ততো হস্ত বিশিখং তীস্ং বধার্থং বধকাজ্কিণঃ| 

প্রেষয়ামাম মরে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥৩৬॥ 

স তম্ত কবচং ভিন্তা হৃদয়ঞ্চামিতৌজসঃ | 
অভ্যগাদ্ধরণীং বাঁণে। হংসঃ পদ্মবনং যথা ॥৩৭॥ 

ক্ষুদ্র পতঙ্গং গ্রসতে যথা চাসে। বুভূক্ষিতঃ | 

তথ! ড্রেণোইগ্রপচ্ছ রে ধুষ্টকেতৃং মহাহবে ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
মেতি। ছিন্ন! নিবারিতা। নাদয়স্তী পতনশব্ধান্থিতং কুর্ব তী ॥৩৩| 

গদামিতি। অমর্ধনঃ কোপন:। কনকোজ্জলাং স্বর্ণথচিততয়া দীপ্তিমতীম্ ॥৩৪। 

তে।মরমিতি। রুতহস্ত: শিক্ষিতহস্তো মহাবলশ্চেতি দ্রুতং তদুভয়চ্ছেদ ইতি ভাবঃ ॥৩৫॥ 

তত ইতি। বধকাজ্ষিণ আত্মন এব বধাভিল।ধিণঃ। প্রেষয়ামাস চিক্ষেপ 1৩৬। 

সইতি। তশ্য ধৃষ্টকৈতোঃ। অভ্যগাৎ প্রাবিখৎ ॥৩৭। 

ক্ষদ্রমিতি। চানঃ পঞ্গী, বুতৃক্ষিতঃ ক্ষুধিত: ॥৩৮| 

মাননীয় কৌরবনন্দন!। দ্রেণ বহুতর বাণদ্বারা প্রতিহত করিলে, সে 

গদাট। ভূতল শব্দিত করিয়৷ পতিত হইল ॥৩১॥ 
গদাটাকে প্রতিহত দেখিয়া ধৃষ্টকেতু আরও ভ্রুদ্ধ হইয়া সত্বর একট! 

তোমর এবং একট। স্বর্ণসমুজ্জল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৪॥ 

তখন শিক্ষিতহস্ত ও মহাবল দ্রোণ তিনট। বাণদ্বারা সেই তোমরটাকে 

ছেদন করিয়া শক্তিটাকে ও শতভাগে ছেদন করিলেন ॥৩৫। 

তদনস্তর প্রতাপশ।লী দ্রোণ নিজের বধাভিলাষী ধৃষ্টকেতুর বধের জন্য 
একটা তীক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৬॥ 

ক্রমে হংস যেমন পদ্মবন ভেদ করিয়া ভূমিতে গমন করে, সেইরূপ সেই 

বাঁণট। যাইয়। অমিততেজ। ধৃষ্টকেতুর কবচ ও হৃদয় ভেদ করিয়া ভূমিতে 
গমন করিল ॥৩৭॥ 

ক্ষুধার্ত চাঁসপঙ্গী যেমন ক্ষুদ্র পতঙ্গকে গ্রাস করে, সেইরূপ মহাবীর ভ্রোণ 

মহাযুদ্ধে ধৃষ্টকেতুকে গ্রাস করিলেন ॥৩৮। 

. (৩৭)...হংসঃ পদ্মলরে| যথা-বঙ্গ বর্ধ। | 
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নিহতে চেদ্িরাজে তু ততখণ্ডং পিত্র্যমাবিশৎ | 

অমর্ষবশম[পন্ন; পুক্রোইস্য পরমাস্ত্রবিৎ ॥৩৯। 

তমপি প্রহমন্ দ্রোণঃ শরৈনিন্যে যমক্ষয়্ | 
মহাব্যাস্ত্রো যথারণ্যে স্বগশাবং বুভৃক্ষিতঃ ॥8০॥ 

তেষু প্রঙ্গীয়মণেষু পাগুবেয়েষু ভারত ! | 
জরাসন্ধস্থতো। বীরঃ স্বয়ং দ্রোণমুপাদ্রবৎ ॥৪১॥ 

স তু দ্রোণং মহারাজ! ছাদয়ন্ সাঁয়কৈঃ শিতৈঃ। 
আদৃশ্ঠামকরোভ,ণং জলদে! ভাম্বরং যথা ॥৪২॥ 

তস্ত তল্লাঘবং দৃষ্ট! দ্োপঃ ক্ষত্রিয়মর্দদনঃ | 
ব্যস্থজঙ সায়কাংস্তং শতশোহথ সহত্রশঃ ॥8৩। 

ছাঁদায়ত্ব। রণে দ্রোণে। রথস্থো। রথিনাং বরঘ্। 

জারাসন্ধিমথে। জদ্বে মিষতাং সর্বধন্থিনাম্ ॥8৪।॥ 

ভারতকৌমুদী 

নিহত ইতি। পিত্রাং পৈতৃকম্, তত খপ্ডং শুন্তং স্থানম্, আবিশং অপুলথং 0৩৪ 

তমিতি। যমক্ষরং মমালরমূ। মুগশাবং হরিণশি শ্রম্ ॥৪০। 

তেঘিভি। পাগুবেয়েষু পাগুবসৈন্তেমু। উপাদ্রব অভ্যধাবৎ ॥৪১। 

সইতি। শিতৈঃ শিলাদরণেন সথধারীরুতৈঃ। জলদে। মেঘঃ ॥৪২। 

তশ্তেতি। লাখবং দ্রতান্বক্ষেপযোগযতাষ্। ব্যহ্ছজৎ ন্যক্গিপৎ ॥৪৩| 

চেদরিরাজ পুষ্টকেতু নিহত হইলে, তাহার পরমান্ত্রজ্ঞ পুত্র ভ্রুদ্ধ হইয়! 

যাইয়া পিতার সেই শৃন্ত স্থান পুরণ করিলেন ॥৩৯। 

তখন ক্ষুধার্ত মহ্াব্যান্র যেমন বনমধো হরিণশিশুকে যমালয়ে প্রেরণ 

করে, সেইরূপ দ্রোণও হাসিতে হাজিতে বাণদ্ধারা ভাহাকেও যমলয়ে 

প্রেরণ করিলেন ॥৪০॥ 

ভরতনন্দন ! সেই পাগুবযোদ্ধার। এইভাবে ক্ষয় পাইতে লাগিলে, 

জরাসন্ধের বীর পুত্র স্বয়ং দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥8১। 

মহারাজ! তিনি যাইয়া সুধার বাণসমৃহদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ, মেঘ 
যেমন সূর্যকে অদৃশ্য করে, সেইরূপ দ্রোণকে সত্বর আদরশ্য করিয়! 
ফেলিলেন ॥৪২। | 

কত্রিয়মর্দন দ্রেণ জরাসন্ধপুত্রের সেই লব্ুহস্ততা দেখিয়া তাহার উপরে 
সত্বর শত শত ও সহন্্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৩। 

(৪১)".'ম্ময়ন্ দ্রোণমুপাদ্রবৎ-বঙ্গ বর্দ। 

১২৭ 



১০১০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

যো যোহস্ত নীয়তে তত্র তং তং দ্রোণোহস্তাকোপমঃ। 

আদন্ত সর্বভূতানি প্রাপ্তে কালে যথান্তকঃ ॥8৪৫।॥ 

ততো! ড্রোণে। মহেঘাসে। নাম বিশ্রাব্য সংযুগে। 

শরৈরনেকসাহক্রৈঃ পাগুবেয়ান্ ব্যমোহয়ৎ 0৪৬ 
তে তু দ্রোগাঙ্কিতা বাণাঃ স্বর্ণপুঙ্থাঃ শিলাশিতাঃ। 
নরান্ নাগান্ হয়াংশ্চৈব নিজগ্বুঃ সর্ববতো। রণে ॥8৭॥ 

তে বধ্যমান। দ্রোণেন শক্রেণেব মহাস্থর ৫ | 

সমকম্পন্ত পাঞ্চালা গাবঃ শীতাদ্দিতা ইব ॥৪৮। 
ততো নিষ্টানকো! ঘোরঃ পাগুবানামজায়ত। 

দ্রোণেন বধ্যম।নেযু সৈম্যেতু ভরতর্ষভ ! ॥৪৯| 

ভারতকৌমুদী 
ছাদয়িতেতি। জগাসন্ধন্তাপত্যমিতি জারাসন্ধি-্রমূ। মিমঙতাং পশাতাম্।৪8৪| 

যইতি। তত্র দ্রোণসম্মুখে। আদ অগৃষ্কাৎ ব্যনাশয়দিত্যর্থ; ॥6৫| 
তত ইতি। মহেষাসে! মহাধনুদ্ধরঃ, নাম স্বসংজ্ঞাম্ ॥3৬। 
তইতি। দ্রোণাস্কিতা ভ্রোণনামচিহ্রিতাঃ | নাগান্ গজ।ন্ ॥৪৭॥ 

তইতি। পাঞ্চাল! ইতি তেঘেব দ্রোণন্ত ক্রোধাতিরে কাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৮॥ 

তত ইতি। নিষ্টানক আর্তনাদঃ | “টন শবে” ইত্যতে। ঘঞ্ছ্থাহ স্বার্থে কঃ 1৪8 

ক্রমে রথারোহী দ্রোণ যুদ্ধে জরাসন্ধপুত্রকে বাণদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া 
সমস্ত ধনুর্ধরের সমক্ষেই সেই রথিশ্রেষ্ঠকে বধ করিলেন ॥৪8॥ 

এইভাবে দ্রোণের সম্মুখে যে যে যোদ্ধ! প্রেরিত হইতে লাগিলেন, কাল 

উপস্থিত হইলে যম যেমন সমস্ত প্রাণীকে গ্রহণ করেন, যমতুল্য দ্রোণও 
তাহাকে তাহাকেই গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥9৫। 

তাহার পর মহাধনুদ্ধর দ্রে'ণ যুদ্ধে নিজের নাম শুনাইয়া শুনাইয়া অনেক 

সহস্র বাণদ্বারা পাওবসৈম্তগণকে মোহিত করিতে থাকিলেন ॥৪৬| 

দ্রোণের নামাঙ্কিত, ব্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশাণিত সেই বাণ সকল যাইয়া সকল 

দিকে পাণগ্ডবপক্ষের মানুষ, হস্তী ও অশ্ব সকল বধ করিতে লাগিল ॥৪৭॥ 

ইন্দ্র যেমন মহাস্ুরদিগকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রোণ বধ করিতে 

লাগিলে, পাঞ্চালের! শীতগীড়িত গোসমূহের হ্যায় কীপিতে লাগিল ॥৪৮। 

_(৪৫)--"আদত্তে সর্বভূতানি প্রাপ্তকালে ধথাস্তকঃ__বঙ্গ বদ্ধ। (৪৬) ততো দ্রোণো 
মহারাজ !"''পাগুবেয়ান্ সমাবৃণোত্ববা নি । (৪৭) তে তু নামাঙ্কিতা বাণ দ্রোণেনাস্তাঃ 

*'*নিজদ্ব£ শতশো মুধে-বা নি। 
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মোহিতা৷ বাণজালেন তারদাজেন সংযুগে। 
উরুগ্রাহ্গৃহীতা৷ হি পাঞ্চালান1ং মহা'রথাঃ ॥৫০। 
চেদয়শ্চ মহারাজ! স্যঞ্রীয়াঃ সোমকাস্তথ]। 
অভ্যদ্রবন্ত সংস্ৃষ্টা ভাঁরদ্বাজং যুধুৎসয়। ॥৫১। 
ক্রবন্তশ্চ রণেহন্যোন্যং চেদিপাঞ্চালস্থগ্য়াঃ। 
ত দ্রোণং হত দ্রোণমিতি তে দ্রোণমভায়ুঃ ॥৫২। 

তে যতন্তে৷ নরব্যাত্রাঃ সর্ববশক্য1 মহাছ্যুতিমূ। 
নিনীযন্তে! রণে ড্রোণং বমস্ত সদনং প্রতি ॥৫৩॥ 

যতমানাং্চ তান্ সর্বান্ ভারদ্বাজঃ শিলীমুখৈঃ। 
যমায় প্রেষয়ামাস চেদিমুখ্যান্ বিশেষতঃ ॥৫৪| 

ভারতকৌমুদী 
মোহিভা ইতি। উরুগাহেণ ভ্যাদুরু্স্তেন গৃহীত। আরক্রান্থা অভবন্ ॥৫০| 
চেদয় ইতি। অধ্রবন্থ অভ্যধাবন্। যুযুৎসয়। যোদ্,মিচ্ছয়। 1৫১ 
ক্রবন্ত ইতি । হত যুরং বিনাশয়ত | অভাযুং অভিজগঃ 1৫২। 
তইতি। যতন্থে। জয়ায় যভমনাঃ। নিনীষন্থো নেভুমিচ্ছন্তঃ অভবন্ ॥৫৩| 
যতেতি। খিলীমুগেবাণৈঃ। বিশেষতো বাহইল্যেন ॥৫৪॥ 

ভরতনন্দন! দ্রোণ সৈম্ভগণকে বধ করিতে থাকিলে, পাগুবপক্ষে 

ভয়ঙ্কর আর্ভনাদ হইতে থ।কিল ॥9৯॥ 

দ্রোণ বাণজালদ্বারা যুদ্ধে মোহিত করিলে, পাঞ্চালসৈন্যের মহ।রথেরা 
উর্ুস্তান্তে আক্রান্ত হইয়া পডিলেন ॥৫০॥ 

মহারাজ! তখন চেদি, স্বপ্রয় ও সোমকসৈন্যের আনন্দিত হইয়৷ যুদ্ধ 
করিবার ইচ্ছায় দ্রেণের দিকে ধাবিত হইল ॥৫১। 

গদ্রোণকে বধ কর, দ্রোণকে বধ কর” এইরূপ পরম্পর বলিতে থাকিয়! 

সেই চেদি, পাঞ্চাল ও শ্প্তয়ের৷ ধাবিত হইয়াছিল ॥৫২। 

সেই নরশ্রেষ্ঠেরা সমস্ত শক্তিপ্রয়েগপুর্বক জয়ে যত্বান্ হইয়া যুদ্ধে 
মহাতেজা দ্রোণকে যম।লয়ে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥৫৩॥ 

তাহার! সকলে জয়ের জন্য যন্ত্র করিতে থাকিলে, প্রোণ বাণসমুহদ্বার! 
তাহাদিগকে এবং বিশেষভাবে চেদিশ্রেষ্ঠগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন ॥৫৪॥ 

ূ (৫০) মোহিতা: শরজালেন...বঙ্ধি। (৫১). যুধুংমব:-_পি। (৫৩). “মহাছাতে 1. 

বঙ্গ বর্ধ,.'নিনীষবঃ.."বা নি। (৫৪)...তান্ বীরান্...ব। নি। 



১০১২ ভারতে ্রোণ-» 

তেযু প্রঙ্গীয়ম।ণেযু চেদিমুখ্যেযু ভারত ! | 

পার্চালাঃ মমকম্পন্ত দ্রোণসায়কপীড়িতাঃ ॥৫৫॥ 

আক্রোশন্ ভীমসেনং তে ধৃষ্টদ্যুননঞ্চ ভারত !| 

দুষ্ট দ্রোণস্ত কর্মাণি তথারূপাণি মারিষ !॥৫৬। 
ব্রাঙ্গণেন তপে। নুনং চরিতং হুশ্চরং মহৎ । 

তথাহি ঘুধি সংক্রুদ্ধো দহতি ক্ষত্রিয়র্ষভান্ ॥৫৭। 
ধন্মো বুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্ত ব্রাহ্মণস্ত পরং তপঃ। 

তপস্বী কৃতবিদ্ভশ্চ প্রেক্ষিতেনাপি নির্দহেৎ ॥৫৮। 

ড্রোণাস্্রমগিসংস্পর্শং প্রবিষ্টাঃ কষত্রিয়র্ভাঃ | 
বহবে হুস্তরং ঘোরং যতো হদস্থান্ত ভারত ! ॥৫৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
তেঘিতি। পাঞ্চাল।; সমকম্পন্থ, একচ্ছাগচ্ছেদে ছাগান্ুরাণীবেতি ভাবঃ ॥৫৫| 

অক্রোশনিতি। আক্রোশন্ রক্ষণায় তারম্বরমাহবয়ন ॥৫৬॥ 

অথ কেচন যোদ্ধারে। ভরতবংশীয়স্তপরশ্ত যোগ্রঞ্জিকে ড্োোক্রিয়ামাহুশ্চতুভিঃ। 

ব্রাঙ্মষণেনেতি | ব্রাঙ্ষণেন দ্রোণেন। দহতি দাহমিবান।য়াসেন নাশং করোতি ॥৫৭| 

ধন্ম ইতি । পরং তপশ্চ ত্রাঙ্গণ্ত ধশ্ম ইতি সন্বন্ধঃ| প্রেগিতেন দর্শনেনাপি 7৫৮। 

দ্রোণেতি । যতোহদহ্ন্থ, অতো] ছুশ্চরং তপশ্চরিতমিত্যার্থঃ ॥৫উ। 

ভরতনন্দন ! সেই চেদিশ্রেষ্ঠেরা ক্ষয় পাইাতে লাগিলে, পাঞ্চালেরাও 
দ্রোণের বাণে গাড়িত হইয়া কাপিতে লাগিল ॥৫৫। 

মাননীয় ভরতনন্দন! তখন তাহ।রা দ্রেণের সেইরূপ কার্য দেখিয়। 

উচ্চস্বরে ভীমসেন ও ধুষ্টছ্যয়কে আহ্বান করিতে থাকিল ॥৫৬। 

(অনেকে বলিতে লাগিল) “নিশ্চয়ই ত্র।ঙ্ষণ হুষ্ষর মহাতপস্তা 

করিয়াছেন। তাহাতেই ত্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে কত্রিয়শ্রেষ্ঠগণকে দগ্ধ 
করিতেছেন ॥৫৭॥ 

যুদ্ধ যেমন ক্ত্রিয়ের ধর্ম তেমন পরম তপস্ত। ব্রঙ্গণের ধন্ম। সুতরাং 
তপম্বী ও কৃতবিদ্য ব্র।দ্ধণ কেবল দৃষ্টিঘ্বারাও দগ্ধ করিতে পারেন ॥৫৮। 

ভরতনন্দন | যেহেতু বহু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অগ্নিসমস্পর্শ, ছুস্তর ও ভয়ঙ্কর 
প্রোণাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ হইতেছেন ॥৫৯। 

(৫৫)*'দিমুখোযু সর্ধশঃ'ব| নি। (৫৮) ধন্মং যুদ্ধং ক্ষতিয়ন্..পি। (৫8) 

ড্রোণাগ্রিমস্বসংস্পরশশম্...নি,'' মক্সাদস্থন্থ ভারত 1--পি বানি। 
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যথাবলং ঘখোৎ্সাহং যথা সত্বং মহ।ছ্যুতিঃ। 

মোহয়ন্ সর্ধবসৈন্যানি দ্রোণো হন্তি বলানি নঃ ॥৬০। 
তেষাং তদ্চনং শ্রুত্ব। ক্ষত্রধন্মব্যবস্থিত৫ | 

অধ্বচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ ক্ষত্রধন্্] মহাবলঃ | 

ক্রোধসংবিগ্রমনসে। দ্রোণস্ত মশরং ধনু? ॥৬১॥ 

স সংরব্স্ততো ভূত্বা দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মদ্দনঃ | 

অন্যৎ কান্মুকমাদায় ভাস্বরং বেগবত্তরমূ ॥৬২ 
তত্রাধায় শরং তীক্ষং পরদ্ং বিমলং দৃঢ়মূ। 

আকর্ণপুর্ণমাচাধ্যো বলবানভ্যবাস্থজৎ ॥৬৩॥ (যুখ্মকছ্) 

স জীবিতমুপাদায় ধার্টছ্যুন্নেঃ শরো ভ্তমঃ | 
আঁশীবিষ ইব ক্রুদ্ধে! জগাম ধরণীতলমূ ॥৬৪। 
স ভিন্নহৃদয়ে। বাহাদপতন্মেদিনীতলে । 

ততঃ সৈন্যান্যকম্পন্ত ধৃষ্টছ্যুনস্ততে হতে ॥৬৫। 

ভারতকৌসুদী 
যথেতি। যথাসন্বং যথাপ্যবসাধম। বলাণি সৈন্যান্যেব ॥৬০| 

তেযামিভি। ক্গত্রপন্ম। না| কৌোপেন সংখিগ্রমন্মঃ অন্িবচিহুল্তা 1 মটুপাদোহয়ং 

শক ॥৬১। 

মইভি। সংরক্ধঃ সোহমাহঃ। পরদ্বং এক্রনাশকম্ ॥৬১- ঠও॥ 

সইতি। ধুষ্দারস্তাপভামিতি পাষ্টছ্ায়িস্থস্ত প্রান কর্রধন্মনার: ০৯৪ 

মহাঁতেজ। দ্রোণ শক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় অন্টস।রে আমাদের সমস্ত 

মৈন্কে মুগ্ধ করিয়। তাহ! সংহার করিতেছেন? ॥৬০। 
তাহাদের সেই কথা শুনিয়া ক্ষত্রিয়ধন্মস্থিত মহাবল ক্ষত্রধন্মী একটা 

অদ্চন্দ্রবাণদ্ধ।র! ক্রোধে অস্থিরচিন্ত দ্রোণের শরযুক্ত ধনু ছেদন করিলেন ॥৬১। 

তাহার পর বলবান্ ও ন্গত্রিয়মর্দন দ্রোণ।চাঁধ্য বিশেষ উৎসাহী হইয়। 

উজ্জল ও বিশেষ আাকর্ষণস গন্য একখান! ধনু লইয়া, তাহাতে তাক্ষ। নিম্মল, 

পঢ ও শক্রনাশক একটা বাণ স্থাপন করিয়। আকণপুর্ণ আকষণে তাহ। 

নিক্ষেপ করিলেন ॥৬২--৬৩॥ 

সেই উত্তম বাণটা! ধৃষ্টদ্যুয়ের পুত্র ক্ষত্রধন্্ার জীবন লইয়। ক্রুদ্ধ সপের ন্যায় 
উতলে গমন করিল ॥৬৪॥ 

(৬২)'" দ্রোধঃ প্রহরতাং বরং-"'পি। 
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অথ দ্রোণং সমাসাদ্য চেকিতানে। মহারথঃ। 

স দ্রোণং দশভিবিদ্ধা। প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে | 
পঞ্চভিঃ সারথিঞ্চাস্ত চতুভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥৬৬॥ 

তমা চাঁধ্যব্ত্রিভিবর্বাপৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ। 

ধ্বজং সগুতিরুম্মথ্য বন্তারমবধীভ্রিভিঃ ॥৬৭॥ 

তস্য মুতে হতে বাহ! রথমাদায় বিদ্রুতাঃ | 
সমরে শরমংবীত। ভারদ্বাঁজেন মারিষ ! ॥৬৮॥ 

চেকিতানরথং দৃষ্ট বিদ্রুতং হতসারথিম্। 
পাঞ্চলান্ পাগুবাঁংশ্চৈব মহ্ভ্ভয়মথাবিশৎ ॥৬১॥ 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। উহাতে অনেনেতি বাহে রণন্তম্মাৎ। করণে ঘঞ ॥৬৫। 

অথেতি। শভিঃ শরৈঃ। এবমগ্রত্র। স্তনান্থরে বঙ্ষসি। যট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥৮৬। 

তমিতি। উরসি বঙ্গসি আর্পয়ৎ অপীড়য়ৎ। যস্থারং সারথিম্ ॥৬৭। 

তন্তেতি। হতে সারথৌ । বিদ্রত। দ্রত* রণস্থলাদগতাঃ। শরৈ: সংবীতা ব্যাপ্তাঃ ॥৬০। 

চেকিভানেতি। ভতঃ সারধিষ্য তম্। ভয়ং করত ॥৬৭| 

তখন বিদীর্ণহদয় সেই ক্ষত্রধর্মী রথ হইতে ভূতলে পতিত হুইলেন। 

ক্রমে সেই ধুষ্টদ্যয়ের পুত্র নিহত হইলে, পাগুবসৈন্যের! কীপিতে লাগিল ॥৬৫। 

তদনস্তর মহারথ চেকিতান দ্রোণের নিকটে উপস্থিত হইয়া দশটা! বাণদ্বারা 

উহাকে বিদ্ধ করিয়া আবারও তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন? আর পাঁচটা 

বাণদ্ধর। উচ্ভার সারথিকে এবং চারিট। বাণদ্বারা চারিটা অশ্বকে তাড়ন 

করিলেন ॥৬৬। 

তখন দ্রোণ।চার্য্য তিনট। বাণদ্বার। চেকিতানের বাহুদ্ধয় ও বক্ষস্থল গীড়ন 

করিলেন এবং সাট! বাণদ্বারা তাহার ধ্বজটাকে বিনষ্ট করিয়া তিনট। 

বাণদ্বারা সারথিকে বধ করিলেন ॥৬৭॥ 

মাননীয় রাজা! চেকিতানের সারথি নিহত হইলে, দ্রোণের শরে ব্যাপ্রু- 

দেহ আশ্গণ তাহার রথখানাকে লইয়া রণস্থল হইতে দ্রুত অপন্যত 

হইল ॥৬৮॥ | 

চেকিতাঁনের সারথি নিহত হইল এবং তাহার রথখান! দ্রুত চলিয়া 

গেল দেখিয়। পাঞ্চালগণ ও পাগ্ডবগণের গুরুতর ভয় উপস্থিত হইল ॥৬৯॥ 

ূ (৬৯) অথ দ্রোণং .সমারোহৎ্বঙ্গ বর্ধবা নি, চেকিতানো মহাবল:-..ব|। নি। 

অক্জাপরেহপি বহব এব পাঠভেদ! লক্ষ্য্তে | এ 
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তান্ সমেতান্ রণে শুরাংশ্চেদিপাঞ্চালস্থগ্ীযান্। 

সমস্তাদ্দ্রাবযন্ দ্রোণো। বহ্বশোভত ভারত ! ॥৭০॥ 

আকর্ণপলিতঃ শ্যামে। বয়সাশীতিপঞ্চক£। 

রণে পধ্যচরদৃদ্রোণে বুদ্ধ; যোড়শবর্ধব€ ॥৭১॥ 

অথ দ্রোণং মহারাজ ! বিচরন্তমভীতবৎ। 

বজহস্তমমন্যন্ত শত্রবঃ শক্রসুদনম্ ॥৭২। 

ততোইত্রবীন্মহা বাহুদ্রুপদে বৃদ্ধিমান্ নৃপ ! | 
লুন্ধোহয়ং ক্ষত্রিয় ন্ হস্তি ব্যাত্্রঃ ক্ষুদ্রন্থগানিব ॥৭৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
ভানিতি । সমশ্থাং সবাহ দিক্ষু, প্াবয়ন্ মর্দন । অনে[শত বীরশ্রিয় ॥৭০॥ 

দ্রোণং স্তোতি। আকর্ণেতি। আকর্ণং কর্ণপধ্যন্থপ[তি পলি জরস| কেখশৌক্া 
শুরু; কেশপাশে। যন্ত সঃ গাম£ শামবর্ণদেহঃ, বয়স। জীবনকাশেন। বতমরাণ।মশীতিঃ পঞ্চকধ। 

যন্য স পঞ্চাশীতিবর্ষবয়ন্» ইত্যর্থ:। “অশীতিপঞ্চক: অতিবুদ্ধতমঃ। অশীতিপঞ্চকশ্চতুঃশতাক 
ইতি বা” ইতি নীলক্ঠঃ। তদন২, সপ্ুতিবর্শবয্বন্য।জ্ভনশ্ত সখারশ্বখায়োহপি কিঞিমান- 

সপ্ততিবর্ষবয়স্থতায়া৷ অবশ্ঠবক্তব্যত্য়। ত্রিংখদধিকত্রিতবধবূসি ছোণেন তজ্জননাসম্তবাহ | 

যোড়শবর্ষবয়ুদি ড্রোণেনাশ্বখায়ে। জননস্ত সপ্ভবত্যেব, অভিমন্যুন! পরীক্ষিতে। জননবদিতি 

স্থধীভিভাব্ম্ ॥৭১। 

অথেতি। বজহস্তমিন্্রমমণ্যন্ত অনিবায্য হাহ ॥৭২॥ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

অপরাহ্ন ইতি 1১--৩৭॥ চাযঃ স্বর্কারঃ ॥৩৮--৪৮॥ নিষ্টানকঃ কষ্টম্বনঃ ॥৪উ। 

উর্ুগ্রাহ উরুস্তস্তঃ |৫০_-৭০॥ আকর্ণমুপাগতং কেশাদেঃ শৌক্লাং যন্ত বয়স কীলপিশু- 

ভরতনন্দন ! যুদ্ধে সমবেত সেই বীর চেদি, পাঁঞ্চাল ও স্বগ্জীয়ুদিগকে 
সকল দিকে পীড়ন করিতে থাকিয়। দ্রোণ বীরশোভায় গুরুতর শোভা পাইতে 

লাগিলেন ॥৭০॥ 

পক্ক কেশকলাপ কর্ণপধ্যন্ত পড়িয়াছিল, দেহ শ্যামবর্ণ ছিল এবং বয়স 

গঁচাশী বংসর হইয়াছিল; এইরূপ বৃদ্ধ হইয়ীও দ্রোণ ষোড়শবধবয়স্ক 

যুবার ন্যায় যুদ্ধে বিচরণ করিতেছিলেন ॥৭১। 
মহারাজ! দ্রোণ নিওয়ের স্তাঁয় সেইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলে, শক্ররা 

সেই শক্রন্দনকে বজ্রপাণি ইন্দ্র বলিয়! মনে করিতেছিল ॥৭২॥ 

(৭১) আকর্ণপলিতশ্যামঃ...পি বঙ্গ বর্ধ,.-বয়সাশীতিকাপর+*"-পি,*-'বয়সাশীতিপঞ্চ চ"" 

বঙ্গ বদ্ধ। (৭৩) ততোহব্রবীন্মহারাজ 1..নৃপঃ...পি বঙ্গ বদ্ধ । 



১০১৬ মহাভারতে 

কৃচ্ছ ন্ দুর্য্যধনে। লোকান্ পাপঃ প্রপ্ন্যতি ছুম্মতিঃ | 

বস্য লোভ।দ্বিনিহতাঃ মমরে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥৭৪॥ 

শতশঃ শেরতে ভূমৌ নিকৃা গোর্ষা ইব। 

রধিরেণ পরীতাঙ্গাঃ শ্বশুগ।লাঁদনীকৃতাঃ ॥৭৫॥ 
এবমুক্তন মহারাজ! ভ্রপদোহক্ষৌহিণীপতিঃ 
পুরস্ৃত্য রণে পার্ধান্ দ্রোণমভ্যদ্রবদ্দ্রুতম্ ॥৭৬॥ 

ইতি জীমহ।'ভারতে শতপসাহজ্মা।ং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপবণি 

জযদ্রথবধে দ্রোণপরা ক্রমে নবাধিকশততমো হধ্যায়ঃ ॥০|॥ * 

ভারতাকৌমুদী 

ইতি। লক্ষে! ছুম্যোবনাদর্থলোভী | কথমন্তথ। ঈদৃশি প্রবৃত্তিরিতি ভাবং ॥৭৩| 

কক্ছানিতি। কচ্ছান্ কষ্টকরান্, পোকান্ নবকান্। লোভাং রাজযন্য 0৭81 

শতখ ইতি। নিকৃত্ভাশ্ছিম্না গোবুষাঃ প্রধান। গাবঃ। পরীতাঙ্গ। আগ্ুতগাত্রাঃ। শুপা" 

কুকুরাণাং শৃগালানাঞ্চ অদনীরুত। জোণেনৈব খাগ্ঠীক্কতাঃ। অদনমিতি কন্মণি যুটু ॥৭৫1 

এবমিতি। পার্থান্ পাগুবান্, অভাদ্রবং যোদ্ধ,মভ্যপধাবং ॥৭৬। 

ইতি মৃহামহোপাধায় ভারতাঢাধ্- হরি সসিদ্ধগ্থবাগীশ ভট্টাচারধ্যবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 

টাকারাং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি জরদখবধে নবাধিকশততযোহবযায়: ॥৭| 

ভারতভাবদীপঃ 

সংযোগেন, অশীতিপঞ্চক: অতিবুদ্ধতম:, অশীতিপঞ্চকঃ চতুঃশতান্দ .ইভি, বা ॥৭১-৭৫। 

পার্থান অপনন্নন্ ৭৩) 

ইতি ছোণপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবাধিকশততমোঠ্ধ্যায়ঃ ॥১০ন। 

ও. 

রাজা! তাঁহার পর মহাবাকু ও বুদ্ধিম।ন্ দ্রুপদ বলিলেন--ব্যান্্ যেমন 

ক্ষুদ্র মগ বধ করে, সেইরূপ 'এই লুব্ধ ব্রাক্মণ ক্ষত্রিয় বধ করিতেছে ॥৭৩। 

যাহার লোভে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্টেরা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, সেই পাপাত্বা ও 

দুরুদ্ধি হুর্যোধন নিশ্চযুই কষ্টজনক নরকে যাইবে ॥৭৪। 

হায়! ছিন্ন প্রধান প্রধান বুষের ন্যায় রক্তলিপ্তদেহ শত শত ক্ষত্রিয় 

কুকুরও শৃগালপ্রভূতির খাদ্য হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? ॥৭৫॥ 

মহারাজ! অক্ষৌহিণীপতি দ্রপদ এইরূপ বলিয়া পাগুবগণকে অগ্রবন্তা 

করিয়। দ্রোণের দ্রিকে সত্বর ধাবিত হইলেন? ॥৭৬॥ 

*.. “.. অয়োবিংএতাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ""? বঙ্গ বর্ধ, “"'পঞ্চবিংশত্যধিকশত- 

তমোহধ্যায়"." ব। রানি। 
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সঞ্ভীয় উবাচ । 
বুহ্ষালো ড্যমানেষু পাগুবানাং ততস্ততঃ | 

সথদুরমন্য়ুঃ পার্থা; পাঞ্চালাঃ সোমকৈঃ সহ ॥১। 

বর্তমানে তথা রৌদ্রে সংগ্রামে লোমহর্ষণে | 
প্রক্ষযে জগতস্তীত্রে যুগান্ত ইব ভারত !॥২ 
ড্রোণে বুধি পরাক্রান্তে নর্দমানে মুহুমুছঃ। 
পাঁঞ্চাল্যেমু চ জীণেষু বধ্যমানেযু পাত্যু ॥৩। 

নাপশ্যচ্ছরণং কঞ্চিদ্বন্মারাজে! যুধিতিরঃ। 
চিন্তয়ামান রাজেন্দ্র; কথমেতগ্ভবিম্যতি ॥8॥ (বিশেষকম্) 

তত্রাবেক্ষ্য দিশঃ সর্ববাঃ সব্যাচিদিদৃক্ষয়া | 

যুধিষ্ঠিরে! দদর্শাথ নৈব পার্থং ন মাধবম্ ॥৫ 
ভারতকৌমুদী 

বাহেষিতি। অলোডাম।নেধু দোণেন মর্দামানেযু । আদরং ডোণাদেব ॥১॥ 

বর্তমান ইতি। প্রক্ষয়ে জায়ম।নে, যুগান্ছে প্রলয়কালে ৷ নদ্দমানে সিংহন1দং কুর্তি | 

শরণং রক্ষকম্। এতদ্ধুদ্ধং কখং ভবিখুতি, মৎপক্ষে ছোণপ্রতিপক্ষাভাবাৎ ॥২-৪। 

সঞ্জয় বলিলেন_*মহারাজ! দ্রোগ নানাস্থানে পাগুবসৈম্ত আলোড়ন 
করিতে লাগিলে, পাগুবগণ ও পাঞ্চালগণ সোমকগণের সহিত অতিদূরে 
সরিয়া গেলেন ॥১। 

তরতনন্দন! সেইরূপ ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, প্রলয় 

কালের হ্তায় দারণ লোকক্ষয় হইঠে থাকিলে, পরাক্রমশালী দ্রোণ যুদ্ধে 

মুহুমুু সিংহনাদ করিতে লাগিলে, পাপণলসৈম্গণ ক্ষয় পাইতে থাকিলে 

এবং পাগুবসৈম্তগণও নিহত হইতে লাগিলে, ধর্খরাজ যুধিষ্টির কোন রক্ষক 

দেখিতে পাইলেন না; তখন সেই রাঁজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির চিন্তা করিলেন--“কি 

করিয়া এ যুদ্ধ হইবে? ॥২-৪॥ 

(১)...সহ সোমকৈ_পি বানি। (২)...সংঙ্ষয়ে আগতন্তীব্রে বা নি। (৩৮ 

বধ্যমানেষু যোধেযু পাগুবেষু চ ভারত!-পি। (৪)-.চিন্ুয়ামাস ধর্াত্মা'--পি,. চিন্তয়ামাস 

রাজেন্্র।:..বা নি। (৫) ততো বীক্ষ্য''পি ব নি। 

৯২৮ 
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১০১৮ মহাভারতে দ্রোণ- 

সোহপশ্থযন্ নরশার্দ,লং বানরর্ধভলক্ষণমূ। 

গাণ্তীবস্থ চ নির্ঘোষমশৃণুন্ ব্যথিতেক্ডরিয়ঃ ॥৬॥ 

অপশ্ঠান্ সাত্যকিঞ্চাপি বৃষ্তীনাং প্রবরং রথম্। 

চিন্তয়াভিপরীতাঙ্গে৷ ধর্দমরাজো যুধিঠিরঃ| 
নাধ্যগচ্ছন্তদা শান্তিং তাবপশ্থান্ নরর্ষভৌ ॥৭॥ 

লোকোপক্রোশভীরুত্বাদ্বন্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ | 
অচিন্তয়ন্মহাঁবাছঃ শৈনেয়স্য রথং প্রতি ॥৮॥ 

পদবীং প্রেষিতশ্চৈব ফাল্গনস্ত মহারণে । 

শৈনেয়ঃ সাত্যকি? শুরো মিত্রাণামভয়্কর? ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত্রেতি। সব/সাচিদিদৃক্ষয়া অচ্জনদশনেচ্ছয়।। পার্থমজ্্রনম্, মাববং কৃষ্ম্ ॥৫॥ 

সইতি। নরখাদ্,লমজ্জ্রনম্ বানরর্মভে! লক্ষণং প্বজচিহ্ যন্ত তম্। ব্যথিতেন্দিঘ়ো- 
হভবহ ॥৬॥ | 

অপশ্যনিতি। রথং রখিনমূ। অিপরাতঙ্গে। ব্যাপ্চচিন্ত;। তে ক্ুষ্কাজ্ুনৌ | যট্- 
পাদোহয়ং শ্লোক$ ॥৭| 

লোকেতি। লোকোপক্রোখে। লোকাপবাদপ্ুদ্ভীরত্বাং ॥৮। 

পদবীমিতি। পদবীং পগ্থানম্, ফান্তণস্য অঙ্জুনস্ত ॥৯ 

তখন যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে দেখিবার ইচ্ছার সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। 
অজ্ঞন বা কৃষ্ণ ইহার কীহাকেও দেখিতে পাইলেন না ॥৫॥ 

তিনি নরশ্রেষ্ঠ ও কপিধধজ অজ্জুনকে না দেখিয়া এবং গাণ্ীবের শব্দ 
শুনিতে না পাইয়া গুরুতর দৃঃখিতচিত্ত হইলেন ॥৬| 

আর বৃষ্িবংশের মধ্য প্রধ।ন রথী সাত্যকিকে না দেখিয়া এবং নরশ্রেষ্ঠ 

কৃষ্ণও অজ্জুনকেও দেখিতে না পাইয়া চিন্তায় আকুলছিত্ত হইয়! ধর্্মরাজ 
যুধিষ্ঠির তখন শান্তি পাইতে লাগিলেন না ॥৭॥ 

মহাবাহু ধর্মরাঁজ যুধিষ্ঠির লোকাপবদের ভয়ে ক্রমে সাত্যকির রথের 
বিষয়েই অধিক চিন্তা করিতে লাগিলেন__1৮। 

“সুহৃদ্গণের অভয়দাতা শিনিবংশনন্দন বীব সাত্যকিকে আমি মহাযুদ্ধে 
অজ্ঞুনের পথে প্রেরণ করিয়াছি ॥৯॥ 

(৬)-..-বরবানরকেতনমূ..'নাশৃগোদ্য থিতেভ্িয়-_পি। (৯). মহামুধে"'"পি। 
ডি 



গর্ববৃণি দশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০১৯ 

তদিদং হ্েকমেবাঁসীদ্দিধা জাঁতং মনো হয মে। 

সাত্যকিশ্চ হি মে জ্ঞেয়ঃ পাঁগুবশ্চ ধনঞ্ীয়ঃ ॥১০। 

সাত্যকিং প্রেষয়িত্ব। তু পাগুবন্য পদানুগমূ। 
সাত্ৃতস্তাপি কং যুদ্ধে প্রেষয়িত্ে পদানুগম্ ॥১১। 

করিষ্ামি প্রযত্তেন ভ্রাতুরন্বেষণং ঘদি। 

বুযুধানমনন্থিষ্য লোকে! মাং গহযিষ্যুতি ॥১২॥ 

ভ্রাতুরন্বেষণং কৃত্বা ধর্ারাজে। বুধিঠিরঃ | 
পরিত্যজতি বাঞ্জেযং সাত্যকিং সত্যবিক্রমধূ ॥১৩। 
লো'কাপবাদভীরুত্বাৎ সোহহং পার্থং বুকোদরম্। 

পদবীং প্রেষয়িষ্যামি মাধবস্ত মহা1আনঃ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
দিতি । একম্ একবীজ্জুনচিদ।কুলম্, ছিপ| চিশ্থাদযাগ্রিতম্ 0১০1 

সাত্/কিমিতি। পাওবন্যাজ্ছনগ্য, পদাচুগং স্থানাঈচরম্। সাত্বতশ্য মাত্যকেঃ 1১১] 

করিযামীতি। শ্রাতুরঞ্ঞনস্ ৷ যুমুধান" সাত/কিম্ ॥১২। 

গহাগ্রকারমাই হাতুঝিতি। পরিতাছতি অন্বেষণবিষযে ॥১৩। 

লোকেতি। পার্থ, পুথাপুত্রমূ। পদবীং পন্থানম। মানবন্য মাত্যকেঃ 1১৪। 

সুতরাং পুর্বে আমার মন একচিন্তায় আকুল ছিল, এখন ছুই চিন্তায় 
আকুল হইয়াছে। সুতরাং সাত্যকির সংবাদও লঈটভে হইবে এবং অজ্জনের 
বার্তাও জানিতে হইবে ॥১০॥ 

“অজ্জবনের পিছনে স।ত্যকিকে পাঠাইয়া এখন সাত্যকির পিছনে কাহ।কে 

পাঠাই ? ॥১১॥ 

আমি যদি সাত্যকির অন্বেষণ না করিয়া যত্রপূর্বক কেবল ভাতা 
অজ্জনেরই অন্বেষণ করি, তবে লোকে আমাকে নিন্দা করিবে ॥১২। 

'ধর্দমরাজ যুধিষ্টির ভাতার অন্বেষণ করিয়া যথার্থবিক্রমশলী বৃষ্ণিবংশীয় 
সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিলেন (অন্বেষণ করিলেন না এই কথ! লোকে 

বলিবে) ॥১৩॥ 

সুতরাং আমি লোকাঁপবাদের ভয় করি বলিয়া মহাত্! সাত্যকির পথে 

পৃথানন্দন ভীমসেনকে প্রেরণ করিব ॥১৩॥ 

(১০) দৈধৎ চিন্তমিদং মেহগ্য পার্থগাত্বতয়োঃ কৃতে...পি,.দ্বিধা জাতং মমাগ্ বৈ 

বানি। (১২).লোকো। মাং গর্থয়েত্তত:-পি। (১৩)-সাত্বতং সতাবিক্রমম্পি। 

(১৪) লোকাপবাদভীতত্বাং...বন্গ বর্ধ। 



১০২০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

যখৈব চ মম গ্রীতিরভ্ছবনে শক্রসুদনে | 
তখৈব বুষ্টিবীরেহপি সাত্বতে বুদ্ধছুর্মাদে ॥১৫॥ 
অতিভারে নিষুক্তশ্চ ময় শৈনেয়নন্দনঃ | 
স তু মিত্রোপরোধেন গৌরবাচ্চ মমানঘঃ | 
প্রবিষ্টো ভারতীং সেনাং মকরঃ সাগরং যথা ॥১৬| 

অসৌ! হি আয়তে শব্দঃ শুরাণামনিবর্তিনামৃ। 
মিথঃ সংযুধ্যমানানাং বুঞ্িবীরেণ ধীমতা ॥১৭॥ 

প্রাগুকালস্ত বলবন্নিশ্চিতং বহুধা হি মে। 

তত্র বৈ পাগুবেয়স্ত ভীমসেনন্ত ধন্বিনঃ | 

গুমনং রোচতে মাং যত্র ধাতো মহারথো ॥১৮। 
ন চাপ্যশক্যং ভীমস্ত বিদ্াতে ভুবি কিঞ্চন। 

শক্তে! হোষ রণে য্তঃ পৃথিব্যাং সর্বধন্ধিনাম্। 
স্ববানথুবলমী শ্রিত্য প্রতিব্যহিতুমপ্তীস ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
যথেতি | শত্রস্থদনে এক্রদমনে । সাতৃতে সাতাকৌ ॥১৫। 

অতীতি। অতিভারে অতিদুক্ষরব্যাপারে। ভারতী" কৌরবীম্। যট্পাদঃ লোক: ॥১৬| 

অসাবিতি। মিথ: পরম্পরম, বুষ্কিবীরেণ সাত্যকিন| মহ ॥১৭॥ 

প্রাঞ্ধেতি। প্রাপ্তকালং কাঁলোচিতম্,। ব্লবদপৃঢ়ম।  মহারণৌ অগ্দরনসত্যকধী। 

অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লেকঃ ॥১৮। 

_. শক্রন্থদন অজ্জনের উপরে আমার যেরূপ গ্রীতি রহিয়াছে, বুষ্িবীর ও 

যুদ্ধছুর্র্য সাত্যকির উপরেও আমার সেইরূপ 'গ্রীতিই আছে ॥১৫। 

আমি অতিছুষ্ষর কার্য্যে সাত্যকিকে নিযুক্ত করিয়াছি আবার সেই 

নিষ্পাপ সাত্যকিও শুহদের সাহাযোর জন্য এবং আমার গৌরবে-_মকর 

যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ কৌরবসৈম্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥১৬। 

বৃুঞ্ণিবীর ও বুদ্ধিমান্ সাত্যক্ির সহিত যুধ্যমান অনিবস্তী বীরগণের এ 

পরস্পর কোলাহল শুন! যাইতেছে ॥১৭। 

আমি বু বিবেচন৷ করিয়া কালোচিত এই বিষয় দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছি 

যে, মহারথ অর্জন ও জাত্যকি যেখানে গিয়াছেন, ধন্ুদ্ধর পাঙুনন্দন 

ভীমসেনেরও সেইখানেই গমন করা৷ উচিত ॥১৮॥ 

। (১৫) যখৈব মে পুরা গ্রীতিঃ. .পি। (১৮).-বলবন্িশ্চিত্য-..পি বঙ্গ বদ্ধ। (১৯) 

ন চাপ্যমহ্থম্...পি বা নি. সর্বধ্ধিন:.. ভীমসেনোইরিমদ্দন-_পি। 



গর্ব্ণি দশীধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১০২১ 

যস্ত বাহুবলং সর্ব্বে সমীশ্রিত্য মহাজন? | 

বনবাপানিরৃভাঃ ম্মো ন চ বুদ্ধেতু নিজিতাঁঃ ॥২০॥ 

ইতো৷ গতে ভীমসেনে সাত্বতং প্রতি পাগুবে। 

মনাথো ভবিত।রো হি যুধি সাতাকিফান্তুনো ॥২১। 

কামং ত্বশোচনীয়ৌ তৌ রণে ফাল্গুনসাত্যকী | 
রক্ষিতৌ বাস্দেবেন ন্বয়ঞচীস্ত্বিশারদৌ ॥২২। 

অবশ্যান্ত ময়। কার্্যমাত্বনঃ শোকনাশনম্। 

তন্মাস্ভীমং নিষোক্ষ্যামি সাতৃতম্য পদানুগঘ্। 

ততঃ প্রতিকৃতং মন্যে বিধানং সাত্যকিং প্রতি ॥২৩॥ 

ভারতাকৌমুদী 

নেতি। মনে যন্্বান সন্। প্রতিব্যহিভুং বাহপ্রতিপঙ্গে গম্ঘম অঞ্চগা ভ্রতম্। 

মটপাদোহ্য়ং শ্লোক: ॥১৭। 

যন্যেতি। ম্মে। বয়ম। যুদ্ধে দ্রৌপদ্যাঃ শ্বরংবরকালীনাদিযু ॥২০। 

ইত ইতি। শান্ততং সাত্যকিমূ। সনাখৌ সরক্ষকৌ। ফাঞ্জনোহক্িনঃ ॥২১। 

আতস্মানমাশ্বাসয়তি কামমিতি | কামং পধ্যাথ্চম্ ॥২২। 

অবশ্ঠমিতি । শোকনাশনমুদ্ধেগনিবৃ্তিঃ প্রতিকৃতহ সর্বথ] বিহিভম্। ষট্পাদঃ ক্লোকং ॥২৩। 

জগতে ভীমের অসধ্য কিছুই নাই । কারণ, ইনি চেষ্টা করিলে আপন 

ব[হুবল অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীতে সমস্ত পনুদ্ধরব্যুহের প্রতিপক্ষে দ্রুত 

গমন করিতে সমর্থ হন ॥১৯॥ 

যে মহাতজ্মার বাহুবল অবলম্বন করিয়া আমর। সকলে বনবাস হইতে 

ফিরিয়া আসিয়াছি, কোন যুদ্ধেও পর।জিত হই নাই ॥১০। 

পাঞুনন্দন ভীমসেন এস্থান হইতে সাত্যকির দিকে গমন করিলে, সাত্যকি 

€ অঙ্জ্বন যুদ্ধে সহায়সম্পন্ন হইবেন ॥২১। 

যুদ্ধে অর্জন ও সাত্যকির বিষয়ে কোন প্রকারেই আমার শোক করিবার 

হেতু নাই। কারণ, কৃষ্ণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন) বিশেষতঃ তাহার! 

নিজেরাও অস্ত্রে বিচক্ষণ ॥২২।॥ 

তবে অবশ্যই আমার নিজের উদ্বেগ নিবৃন্তি করা উচিত। অতএব আমি 

ভীমকে সাত্যকির অনুচর নিযুক্ত করিব। ভাহা। হইলে, সাত্যকির বিষয়ে 

উপযুক্ত কা্যই কর! হইবে বলিয়। মনে করি? ॥২৩। 

(২০).."নিবৃত্তাঃ ম্ম ন চ". বঙ্গ বর্ধ বা নি। (২২) কামং ন শোচনীয়ৌ--বর্দ। 



১২২ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

এবং নিশ্চিত্য মনসা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ | 
যন্তারমত্রবীদ্রাজা ভীমং প্রতি নয়ন্ঘ মাম্ ॥২৪॥ 

ধর্মরাজবচ? শ্রুত্বা সারথিহয়কোবিদঃ | 

রথং হেমপরিক্ষীরং ভীমান্তিকমূপানয়ৎ ॥২৫॥ 

ভীমসেনমনুপ্রাপ্য প্রাণ্তকালমনুম্মরন্ । 

কশ্মলং প্রাবিশদ্রীজা তন্তদ্বহু সমাদিশন্ ॥২৬॥ 

ম কশ্মলসমাবিষ্টো ভীমমাহুয় পাথিবঃ। 
অব্রবীদ্ঘচনং রাজন! কু্তীপুত্রো। যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৭॥ 
যঃ স দ্েবান্ সগন্ধর্ব।ন্ দৈত্যাংশ্চৈকরথোহজয়ৎ। 
তন্ত লক্ষন ন পশ্া।মি ভীমসেনা নুজস্ত তে ॥২৮।॥ 

ততো হত্রবীদ্ধন্্রাজং তামসেনস্তথাগতমৃ । 

নৈব।দ্রাক্ষং ন চাআোষং তব কশ্মলমীদৃশম্ ॥২৯। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি | বশ্চারং নিজসারথিম্ ॥২৪। 

ধর্মেতি। হদ়কোবিধঃ অশ্বচালনাদৌ দগ্গঃ। তে্। পরিদ্দার: শোভ। যন্ত তম্ ॥২৫। 

ভীমেতি। গ্রাপ্তকালং কালোচিতং প্রেষণম্। কম্মলং ন্রেহাতিরেকান্মোহম্ ॥২৬। 

সইতি। কশ্মলসমাবিষ্টে। ভ্রাতৃন্সেহান্মোহাকুলতা প্রাপ্ত: ॥২৭। 
যইতি। দ্রেবান্ খাগুবদাহে, দৈত্যান্ নিবাতকবচাদীন্। লক ধর্বজচিত্রম্ ॥২৮। 

ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্টির মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সাঁরথিকে 
বলিলেন_-'আমাকে ভীমের নিকট লইয়া চল" ॥২৪॥ 

যুধিষ্টিরের বাক্য শুনিয়া অশ্বশান্ত্রবিশারদ সারথি স্বর্ণশেভিত রথখ|নাকে 

ভীমের নিকট লইয়া গেল ॥২৫॥ 

তখন যুধিষ্ঠির ভীমের নিকট উপস্থিত হইয়া কালেচিত কর্তব্য স্মরণ 

করিয়া! সেই সেই বু বিষয় আদেশ করিবার পক্ষে আকুলচিত্ত হইলেন ॥২৬। 
রাজা! কুস্তীনন্দন রাজ। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃন্সেহে আকুল হইয়া তীমসেনকে 

আহ্বান করিয়। এই কথ! বলিলেন__॥২৭॥ 

“ভীমসেন! সেই যিনি একরথে গন্ধবর্গণের সহিত দেবগণকে এবং 

দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন, তোমার সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার চিহ্ন দেখিতে 
পাইতেছি না! ॥২৮॥ 

আপি ৮৮ ২৮৮ ৮ শীশিশিশীতি শিশশীশীিশশশিশিশীশিশ্ীি -শীশীশ লাশ 7 শি 

(২৮) ইতঃ পরম্ "সঞ্জয় উবাচ? নি। (২৯) পুরবার্দাৎ পরম্ “ভীমসেন উবাচ? বঙ্গ বর্ধ।, 



পর্বববণি দশীধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১৭২৩ 

পুর! হি ছুঃখদীর্ণানাং ভবান্ গতিরভূদ্ধি নঃ | 
উত্ভিষ্ঠোভিষ্ঠ রাজেন্দ্র! শাঁধি কিং করবাণি তে ॥৩০। 
ন ছাসাধ্যমকার্য্যং বা বিদ্াতে মম মানদ ! | 

আজ্ঞাপয় কুরুশ্রেষ্ঠ ! মা চ শোকে মন? কৃথা? ॥৩১॥ 
তমত্রবীদশ্রুপূর্ণঃ কৃষ্ণসর্প ইব শ্বসন্। 

ভীমসেনমিদং বাক্যং প্রপ্লানবদনো নৃপহ ॥৩২। 
অয়তে পাঁঞ্চজন্যস্ যথা শান্ত নিষ্ষনঃ | 

পুরিতো৷ বাস্ুদেবেন সংরদ্ধেন বশস্থিনা ॥৩৩| 

নৃনমগ্য হতঃ শেতে তব ভ্রাতা ধনঞ্জয়ুঃ | 

তম্মিন বিনিহতে নূনং যুধ্যতেহসৌ। জনার্দানঃ ॥৩৪॥ (যুখকষ্) 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। খা গত মোহেনোপবিষ্টম্, উত্তিষ্ঠোত্তিগেতি পরভ্াডিধানাহ ॥২৪। 

পুরেতি। পুর! অজ্জ্বনস্থাপ্শিক্ষার্থন্বর্গগমনাদিকাঁলে। শাবি উপদিশ ॥৩০| 

নেতি। হে খানদ! মাননীয়ানাং মানকারক ! | মা কুথা শ কুরু ॥৩১| 
তমিতি। অশপূর্ণঃ, অঙ্জুনািষ্টাশস্কাবশাদেবেতি ভাবঃ ॥৩২। 

শয়ত ইতি । পুরিতে| মুখবাধুপুরণেন জনিতঃ, সংরন্েন জুদ্ধেন। নূনং কবম্॥৩৩ ৩৪| 

তখন ভীমসেন মো উপবিষ্ট যুধিষ্টিরকে বলিলেন--আমি আপনার 

এরূপ মোহ কখনও দেখি নাই, বা শুনি নাই ॥১২৯। 

রাজশ্রেষ্ঠ ! পুর্বে আমরা যখন ছুঃখে আকুল হইয়া পড়িভাম, তখন 

আপনিই আমাদিগকে আশ্বস্ত করিতেন। অতএব আপনি উঠুন উঠন, আদেশ 

করুন, আমি আপনার কি করিব ॥৩০॥ 

মানী লোকের সম্মনকারক কৌরবশ্রেষ্ঠ! জগতে আমার অসাধ্য ব! 

অকর্তব্য কোন কার্য নাই। সুতরাং আপনি আদেশ করুন, শোকের দিকে 

মন দিবেন না” ॥৩১। 

তখন অশ্রপূর্ণনয়ন ও মলিনবদন যুধিষ্ির কৃষ্ণসর্পের ম্যায় নিশ্বাস ত্যাগ 

করিতে থাকিয়। ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন-॥৩২॥ 

“ভীমসেন ! যশস্বী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চজন্যশঙ্খের ধ্বনি করিতেছেন, 
তাহ! যখন শুন! যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই তোমার ভ্রাতা অর্জন নিহত হইয়া 

শয়ন করিয়াছেন এবং তিনি নিহত হওয়ায় নিশ্চয়ই কৃষ্ণ যুদ্ধ 

করিতেছেন ॥৩৩_-৩৪॥ 

(৩৯ ৩ অতঃ পরম সয় উবাচ? নি। (৩২), 'কুষ্ণোরগ ইব.. পি।. 



১০২৪ মহাভারতে | ভ্রোণ-- 

যন্ত সত্ববতো। বীর্য্যমুপজীবন্তি পাগুবাঃ। 
বং ভয়ে্নুগচ্ছন্তি সহক্াক্ষমিবামরা? ॥৩৫॥ 

সশুরঃ সৈন্ধবপ্রেপ্সরন্বয়া্ভারতীং চমুম্। 
তস্য ৰৈ গমনং বিদ্মো ভীম ! নাবর্তনং পুনঃ ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্) 

শ্য।মো যুব! গুড়ীকেশো দর্শনীয়ো। মহাভূজঃ | 

বুুটোরস্বে। বৃষন্বন্ধে। মতবারণবিক্রমঃ ॥৩৭| 

চকোরনেত্রস্তাআঁক্ষো দ্বিফতামঘবদ্ধনঃ | 

তদিদং মম ভদ্র তে. শোকস্থানমরিন্দম ! ॥৩৮॥ (ধুখ্কম্) 

অঙ্জুনার্থং মহাবাছে।! সাত্বতম্য চ কারণাৎ। 

বদ্ধতে হবিষেবাগ্রিরিধ্যমানহ পুনঃ পুনঃ ॥৩৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

যস্তেতি। সহবতে। বশবতঃ। সহশ্রাক্ষমিন্্রম। সঃ অজ্্বনঃ, সৈম্ববপ্রেপ্ন জয় দ্রথং 

গ্রহীতুমিচ্ছুং অন্বয়াং অন্বগচ্ছং, ভাবতীং কৌরবীম্। বিদ্বে। জানীমঃ ॥৩৫__-৩৬| 

সম ইতি। গ্রড়াক| শিদ্ব। তণ্ত। ঈণে। শিস্ত। সর্বব। সতক ইত্যার্থঃ। বাঢ়ং দুঢবিশাপম্ 

উরে। বক্ষে। যণ্ত সঃ | অববন্ধনঃ শোকবদ্ধনঃ। তে তব ভদ্বং মঙ্গলমন্ত ॥৩৭--৩৮া 

অঞ্জুনেতি। সান্বতন্য সাত্যকে; | বদ্ধীতে শোক ইতি শেষঃ। ইধামানো দীপ্যমানঃ ॥৩৯। 

ভীম! পাগুবেরা যে বলবানের বল অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন এবং 

দেবতার! যেমন ভয় উপস্থিত হইলে ইন্দ্রের অন্ুমরণ করেন, সেইরূপ পাগুবেরা 
ভয় উপস্থিত হইলে ধাহ।র অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেই বীর (অজ্জ্ন) 

জয়দ্রথকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় কৌরবসৈন্তমধো প্রবেশ করিয়াছেন। 

কিন্তু তাহার গমনের বিষয়ই জানি, ফিরিয়া আসিবার বিষয় আর জানি 

না ॥৩৫-__-৩৬॥ 

তিনি শ্যামবর্ণ, যুবক, সর্বদা সতর্ক, সুদৃশ্যমুন্তি, মহাবাহু, দৃঢ় ও বিশালবক্ষা, 

বুষের ন্যায় উন্নতক্বন্ধ, মত্ত হস্তীর স্থায় বিক্রমশালী, চকোরের হ্যায় সুন্দর ও 

তাম্রনয়ন এবং শক্রগণের শোকবদ্ধক। অরিন্দম! তাহার এই ঘটনাই 

আমার শোকের কারণ । , তোমর মঙ্গল হউক ॥৩৭__৩৮॥ 

মহাবাহু ! ঘৃতদ্বার! প্রজ্জালিত করিলে অগ্নি যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ 

অজ্জুন ও সাত্যকির জন্ত আমার শোক অতিশয় বুদ্ধি পাইতেছে ॥৩৯॥ 
পপ 7 পা পাশ পপ 

(৩৫), নছহাপসীব্তি. .অভিগচ্ছস্থ . | নি। (৬৭). বর্শনীয়ো মহারথঃ। ব্াোরঙে 

মহাবাহুঃ..-বঙ্গ বর্ধ বানি। 



মহাভারত 
-ভর্শত্টিইলে সভা 

মহধি-শ্রীরুষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্ 

তা 

ভোণপব্ব 
০৬৪৮০ 

নবমখওম 

4৯৫টি 

দর্শনাচাধ্য 

শ্রীমন্লীলকণ্ঠরুতয়! ভারতভাবদীপ- 
সমাখ্যয়া টাকয়া 

মহামহোপান্যাম্্ন্ডাক্সভাজামা- 

শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যেণ প্রণীতয়া 
ভারতকৌ মুদরীসমাখ্যয়। টাকয়। তৎরু 

বঙ্গানুবাঁদেন চ সহিত 

০০ 0 পপ 

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকন্মুরিব্ম্থিসিদ্ধান্তবিগ্ভালয়াৎ 

সিদ্ধান্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতণ 

১৩৪৪ ব্ঙ্গাষে 

ধাইকপক্ষে বুল্যং ১৯ পাধধারণপক্ষে মূলাং ১।* 





পর্ব্বণি দশৃধিকশততমোইহ্ধ্যায়ঃ | ১০২৫ 
তস্য লক্ষন ন পশ্যামি তেন বিন্দীমি কশ্মলমৃ। 

তং বিদ্ধি পুরুষব্যাঘং সাত্ৃতঞ্চ মহারথম্ ॥৪০॥ 

স তং মহারথং পশ্চাদনুযাতস্তবানুজম্ । 
তমপশ্যন্ মহাবাহুমহং বিন্দামি কশ্মলথ্ ॥৪১॥ 

পার্থে তন্মিন্ হতে চৈব যুধ্যতে নৃনমগ্রণীঃ। 
সহায়! নাস্ত বৈ কশ্চিতেন বিন্দামি কশ্মালম্ ॥৪২। 
একঃ কৃষ্ণ! রণে নূনং যুধ্যতে যুদ্ধহুম্মদঃ | 

যস্তয বীর্য্যবতো। বীর্য্যমৃপজীবন্তি পাঁগুবাঁঃ ॥৪৩॥ 

নহি শুধ্যতি মে ভাঁবস্তয়োরেবং পরন্তপ ! | 
স তত্র গচ্ছ কৌন্তেয় ! যত্র যাঁতো ধনগ্ীয়ঃ ॥88॥ 
সাত্যকিশ্চ মহাঁবীর্য্যঃ কর্তব্যং যদি মন্যসে। 

বচনং মম ধর্মজ্ঞ ! জ্যেষ্ঠে। ভ্রাতা ভবামি তে ॥8৫॥ (যুগ্ধকম্) 

ভারতকৌমুদী 
তন্তেতি। লক্ষ চিহ্ুম। বিন্দামি প্রাপ্পোমি, কম্মলৎ মোহম্ 8৪০] 

সইতি। সআপততিবশাৎ সাত্যকি:। অন্থজমজ্জুনম্। তং সাত্যকিম্॥৪১। 
পার্থ ইতি। পার্থে অন্জ্রীনে | অগ্রণীবাঁরাণামগ্রগণাঃ কৃষঃ ॥৪২। 

নন বীরাণাম গ্রণীত্ব্তত্র কিং ভয়মিত্যাহ এক ইতি । একো] নিঃসহামঃ 1৪৩] 

নহীতি। শুব্যতি গ্রসীদতি, ভাব আত্ম! ॥ সাত্যকিশ্ যন্ত্র যাত ইতি সম্বন্ধ: |৪৪-_৪৫| 

তাহাদের চিহ্ন দেখিতেছি না; সেই জন্যই উদ্বেগে আকুল হইয়াঁছি। 

অতএব ভীম! তৃমি সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অঞ্জনের ও মহারথ সাত্যকির সংবাদ 
অবগত হও ॥৪০॥ 

সেই সাত্যকি পরে তোমার কনিষ্ঠভ্রাতা মহারথ অর্জনের অনুসরণ 

করিয়াছেন; আমি সেই মহাবাহুকেও না দেখিয়া উদ্বেগ আকুল 

হইয়াছি ॥8১॥ 
নিশ্চয়ই অজ্জুন নিহত হইলে পর বীরাগ্রগণ্য কৃষ্ণ যুদ্ধ করিতেছেন; 

অথ চ উহার কেহই সহায় নাই। তাহাতেই আমি উদ্বেগে বিহ্বল হইয়া 

পড়িয়াছি ॥৪২॥ 

পাগুবের। যে বলবানের বল অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধুর্ধধ 

কৃষ্ণ নিশ্চয়ই একাকী রণস্থলে যুদ্ধ করিতেছেন ॥৪৩। 

৯২৭৯ 



১০২৬ মহাভারতে ্ দ্োণ-_ 

ন তেহজ্ভ্ুনস্তথ। জ্ঞেয়ো জ্বাতব্যঃ সাত্যকিরথা। 

চিকীধু্মৎপ্রিয়ং পার্থ! সযাতঃ সব্যসাচিনঃ। 
পদ্রবীং ছুর্গমাং ঘোরামগম্যামকৃতীত্মভিঃ ॥৪৬॥ 

দুষ্ট! কুশলিনৌ কৃষ্ণো সাত্বতঞ্েব সাত্যকিমূ। 

সংবিদং মম কুর্যযাস্ত্ব সিংহনাদেন পাগুব ! ॥৪৭| 

ভীম উবাচ। 
ব্রন্গেশানেক্্রবরুণানবহদ্ যঃ পুরা রথঃ। 

তমাস্থায় গতৌ কৃষ্ধৌ ন তয়োবিগ্যতে ভয়ম্ ॥৪৮॥ 
তারতকৌমুদী 

নেতি। চিকীধুঃ কন্ত মিচ্ছুঃ।  অকৃতাত্সুতিযুদ্ধশিক্ষায়ামকুতযত্তৈ: ॥  ষট্পাদোহ্য়ং 
শ্লোক 09৬] 

দুষ্টেতি। সংবিদং সম্কেতযূ। "সংবিষ সক্কেতকেংপি স্া২” ইতি তরিকা গুশেষঃ 1৪৭ 
্রঙ্ষেতি। ঈশান: শিবঃ। আস্থায় আরুহা, কষ রুষণঞ্জুনৌ ॥৪৮| 

ভারতভাবদীপঃ 

ব্যহেষিতি ॥১-৫॥ বানরধ ভলক্ষণং বানর প্রধানং পবজ্মখ বরবাঁনরকেতনমিতি পাে। 

ব| ॥৬-১২॥  সত্যো দৃঢ়প্রতিজ্ঞঃ ।১৮-২২॥  সাত্যকি প্রতি বিধানং রুতমিত্যনযং 

/২৩--৩৭॥ চকোরনেত্রো! রক্তান্তায়তনয়ন:, তাশ্রান্তো রন্তগৌরমুখঃ ॥৩৮--৪৬॥ সংবিদং 

অতএব পরন্তপ কুন্তীনন্দন ! তাহাদের এই অবস্থা চলিতে থাকায় আমার 
মন শুদ্ধ (নিরুদ্বেগ) হইতেছে না। ভীম! আমি তোমার জোষ্ঠত্রাতা হই। 

স্থৃতরাং ধর্জ্ঞ ! তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষণীয় বলিয়া মনে কর, তবে মহা- 

বীর অজ্জুন ও সাত্যকি যেখানে রহিয়াছেন, তুমি সেইখানে যাঁও ॥8৪--৪৫॥ 
পৃথানন্দন! তোমার যেভাবে সাত্যকির সংবাদ জানিতে হইবে, সেভাবে 

অজ্জুনের সংবাদ জানিতে হইবে না। সাত্যকি আনার প্রিয়কাধ্য করিবার 

ইচ্ছ। করিয়া যুদ্ধানতিজ্ঞ লোকের অগম্য ভয়ঙ্কর দুর্গম অজ্জ্রনের পথে 
গিয়াছেন ॥৪৬॥ 

পাগুনন্দন ! তুমি-_কৃষ্ণ, অজ্জুন ও সাত্যকিকে কুশলী দেখিয়া সিংহনাদ 

করিয়। আমাকে সেই সঙ্কেত জানাইবে ॥৪৭॥ 
ভীম বলিলেন-_'মহারাজ ! যে রথ পুরে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র ও বরুণকে 

বহন করিত, সেই রথে আরোহণ করিয়। কৃষ্ণ ও অজ্জুন গিয়াছেন। সুতরাং 

তাহাদের কোন ভয় নাই ॥৪৬। 

৪৬) ন মেইজজনন্তথা জেয়:...বা নি। (৪৭) ইত: পরম চতুবিংশত্ধিকশততমোইয্যাক়ণ 

বঙ্গ বর্দ, “" ষড়বিংশত্যধিকশততমোধ্ধ্যায় বার! নি। 



পর্ববণি দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১০২৭ 
আজ্ঞা তে শিরস। বিভ্রদেষ গচ্ছ।মি মা শুচঃ। 
সমেত্য তান্ নরব্যাস্রাংক্তব দাস্তামি সংবিদঘ্ ॥৪৯। 

সঞ্জয় উবাচ। 
এতাবছুক্ত,। গ্রথযৌ পরিহায় বুধিষ্টিরমৃ। 
ৃষ্টদ্যুন্নায় বলবান্ স্থহস্ত্যশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৫০॥ 
ধৃষ্টহ্যন্ঞ্চেদমাহ ভীমসেনো! মহাঁবলঃ। 

বিদিতং তে মহাবাহো ! যথা দ্রোণে। মহারথঃ। 

গ্রহণে ধর্মরাঁজস্ত মর্বোপাযেন বর্ততে ॥৫১॥ 

ন চ মেগমনে কৃত্যং তাদৃক্ পার্ধত ! বিদ্যতে। 

মাঁদৃক সংরক্ষণং দ্রৌণাদ্রাজ্ঞঃ কৃত্যতমং হি নঃ ॥৫২॥ 
এবমুক্তোহম্মি পার্থেন প্রতিবক্ত,ং ন চে(ৎসহে। 

প্রযাস্তে তত্র যন্ত্রাজৌ মুমুষু'ঃ সৈদ্ধবঃ স্থিতঃ ॥৫৩| 

ভারতকৌমুদী 
ভহি কিং ন গমিযুসীত্যাহ আজ্ঞামিতি | বিভ্রুৎ ধারঘন। সংবিদং সন্কেতম্ ॥5৭| 

এতাবদিতি | প্রযযো ভীম: প্রধাতুমুদ্দুঙক্তে সম, পরিহায শিক্গিপ্য 0৫৭ 
ৃষ্টেতি । বর্ধতে অভিলাধীতি শেষঃ। যট্পাদোহয়, শ্লোকঃ |৫)। 

নেতি। কৃত্যং প্রযেজনম্। রাজেে। যুপিষ্টিরশ্য, কৃত্যতমত প্রধানং প্রযোজনম্॥৫২। 

তথাপি আপনার আদেশ মস্তাকে ধারণ করিয়া এই আমি যাইতেছি। 

আপনি শোক করিবেন না। আমি সেই নরশ্রেষ্ঠগণের নিকটে যাইয়! 

আপনার নিকট সঙ্কেত করিব? ॥৪৯॥ 

সঞ্জয় বলিলেন--“বলবান্ ভীমসেন এইটুকুমাত্র বলিয়া ধৃষ্টছ্যয় ও অস্থান্তয 

বন্ধুগণের নিকটে যুধিষ্টিরকে বার বার গচ্ছিত রাখিয়া গমন করিবার উদ্যোগ 
করিলেন ॥৫০॥ | 

এবং মহাবল ভীমসেন ধুষ্টছ্যয়কে এই কথা বলিলেন_ মহাবাহু ! 

আপনার জানা আছে যে, মহারথ দ্রোণ সমস্ত উপায়ে যুপিষ্টিরকে ধরিবাঁর 

আভিলাষী আছেন ॥৫১॥ 

অতএব প্রফতনন্দন ! দ্রোণ হইতে রাজাকে রক্ষা করা আমাদের যেরূপ 

প্রধান প্রয়োজন, আঁমার গমনে সেরূপ প্রয়োজন নাই ॥৫২॥ 

(৫১) পা্ত্ধত্রবীদ্বীরম্...পি। (৫২) - যাদুশং রঙ্ষণে রাজ্জঞঃ কাঘ্যম।ত্যথিক" তি ন: 

বানি। (৫৩)..ঘন্ত্রাসৌ...বা নি। 



১৪২৮ মহাভারতে দ্োণ-- 

ধর্মরাঁজন্ত বচনে স্থাতব্যমবিশঙ্কয়া । 

যাস্তামি পদবীং ভাতুঃ সাত্বতস্ত চ ধীমতঃ ॥৫৪॥ 

সোহদ্য যে! রণে পার্থং পরিরক্ষ ঘুধিষ্টিরমৃ। 
এতদ্ধি সর্বকার্ধ্যাণাং পরমং কৃত্যমাহবে ॥৫৫॥ 

তমব্রবীন্মহারাজ ! ধৃষদ্যুন্স! বুকোদরমূ। 

ঈপ্িতং তে করিষ্যামি গচ্ছ পার্ধথাবিচারয়ন্ ॥৫৬॥ 

নাহত্বা সমরে দ্রোণে। ধৃ্উছ্যুন্গং কথঞ্চন | 

নিগ্রহং ধর্মরাজস্য করিষ্যতি মহাহবে ॥৫৭॥ 

ততে নিক্ষিপ্য রাঁজানং ধৃষ্টছ্যুন্সে মহা আ্মনি। 
অভিবাছ্ গুরুং জ্যেষ্ঠং প্রযযৌ বত্র ফান্তন? ॥৫৮। 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। পার্থেন যুধিষ্টিরেণ। ন চোতৎসহে অন্ঠনত্তান্ন চ খশক্লোমি ॥৫৩| 

ধন্মেতি। পদবীং পঙ্থানম্, ভ্রাতুরজ্নস্ত, সাত্বতন্ত সাত্যকেই ॥৫8॥ 

সইতি। যত্তো যত্তবান্ সন্। কৃত্যং কাধ্যমত আহবে যুদ্ধে ॥৫৫। 
তমিতি। ঈপিিতমভীষ্টং ধর্মরাজন্য রক্ষণম্ ॥৫৬| 
নেতি। নিগ্রহং পরাতুয় গ্রহণমূ, কৰিযতি ক্ৎ শঙ্গাতি 7৫৭ 
ভত ইতি । জ্যেঠং যুরিষ্টিরম্, প্রযযৌ প্রপ্নাতুমারেভে ॥৫৮॥ 

তথাপি রাজ! আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন। নুতরাং তাহার প্রতিবাদ 
করিতে পারি না। মুমূর্য জয়ন্তরথ রণস্থলে যেখানে রহিয়াছে, অবশ্যই 
সেখানে যাইব ॥৫৩। 

বিন! বিচারে ধন্মরাজের বাক্যের অধীন হইয়া আমাকে থ।কিতে হইবে। 
স্থতরাং আমি ভ্রাতা অজ্ঞনের ও ধীম।ন্ সাত্যকির পথে যাইব ॥৫৪॥ 

অতএব আপনি আজ যুদ্ধে যত্রবান্ হইয়া পুথানন্দন যুধিষ্টিরকে রক্ষ! 

করিতে থাকুন। ইহাই যুদ্ধে সমস্ত কার্য্ের মধ্যে আপমার প্রধান কাধ্য? ॥৫৫॥ 

মহারাজ! তখন ধুষ্টছ্যয় ভীমসেনকে বলিলেন_ পুথানন্দন ! আমি 

আপনার অভীষ্ট কার্য করিব; আপনি নিঃশস্কচিন্তে যাইতে পারেন ॥৫৬। 

দ্রোণ যুদ্ধে ধৃষ্টঘ্যন্নকে বপ ন| করিয়। কোন প্রকারেই মহাযুদ্ধে ধর্মমরাজকে 

ধরিতে পারিবেন না” ॥৫৭॥ 
(৫৪)...স্থাতব্যমিতি পার্মত 1.. পি। (৫৭) ময়ি জীবতি বৌন্ডেয়!  ভারদ্বাজঃ 

কথঞ্চন।..প্রকরিষতি স'যুগেপি। (৫৮)--খুষ্টদাগায় পাগুবঃ- বঙ্গ বর্দ১- ধৃষ্টছ্ায়ে ৪ 

পাগুবম্..বা নি। 

৮ ২৮ 



পর্বণি দশীধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১০২৯ 

পরিষক্তশ্চ কৌন্তেয়ে ধন্মরীজেন ভারত ! 
আভ্রাতশ্চ তথ মৃদ্ধি, শ্রাবিতশ্চাশিষঃ শুভা ॥৫)া 
ভীমসেনে। মহাবাহুঃ কবচী শুভকুগ্ুলী। 

সগদঃ মতলত্রাণঃ স রথী রখিনাং বর? ॥৬০॥ 
তস্য কাঞ্চীয়সং বর্ম হেমচিত্রং মহদ্ধিমণ | 
বিবভোৌ পর্ববতং শ্লিষ্টঃ সবিছ্যুদিব তোয়দঃ ॥৬১। 
গীতরক্তাসিতসিতৈর্বাসোভিশ্চ স্ুবেষ্টিতঃ | 
কত্রাণেন চ বভো সেন্দ্র।যুধ ইবান্বুদঃ ॥৬২। 

ভারতকৌমুদী 
পরীতি। পরিষন্ত আলিঙ্গিতঃ, কৌন্তেয়ো ভীমসেন: 1৫৯| 

ভীমেতি। রথিনাং বরঃ স মহাবাহুভীমসেনঃ, কবচী, শুভবুগুলী হুনরকট গুলযুগলবানূ, 
সগে! গদয়৷ সহিতঃ, সতলত্রাণে। হস্তা বাপযুক্তঃ, রণী রথারোহী ৯ বব ॥৬০| 

তশ্তেতি। কৃষ্ণস্ত সারভূততয়। কুষ্ণবর্ণস্ত অহবসো লৌহশ্বেদমিতি কাঞ্ণায়সম্। মহদিমুৎ 
মহামূলযম। শ্লিষ্ট আশ্রিতঃ। কর্তরি ক্তঃ1 তোঘদে] মেঘঃ|৬১। 

গীতেতি। অসিতানি কষ্ণানি, সিতাশি শুরীনি। বঞ্ঠহাণেন কাবরণেন 0৬২ 

ভারতভাবদীপঃ 
গুপুনম্ ॥৪৭-৫১॥ আত্যয়িকম্ অভিএফ়িতম্ দিশবে|হভমুখীকরণে, এবমনস্থরোক্তম্ 

॥৫২--৩৬॥ (পাঠান্তরে) “অনলে। গোহিরণ্যঞ্চ দূর্বা গোরোচনাম্বতম্।  অঙ্গতং দি 

তাহ!র পর ভীমসেন যুধিষ্টিরকে মহাত্মা! ধৃষ্টত্যুয়ের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া 

গুরু জোষ্ঠব্রাতা ঘুধিষ্টিরকে অভিবাদন করিয়া-_যেখানে অজ্জুন ছিলেন সেই 
দিকে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন ॥৫৮। 

ভরতনন্দন | তখন যুধিষির ভীমসেনকে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তকাণ 

করিলেন এবং তাহাকে বহুতর শুভা শীর্ববাদ শুন[ইলেন ॥৫৯॥ 

রথিশ্রেষ্ঠ ও মহাব।হু ভীমসেন কবচ, সুন্দর দুইটা কুগুল, গদ|] ও চন্ম- 

নিম্সিত হস্ত।বরণ ধারণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন ॥৬০। 

তখন কৃষ্ণবর্ণলৌহ- (ইস্পাত) নিম্মিত, খর্ণথচিত ও মহামূল্য ভীমের 
নর্দট_-পর্ব্বতাশ্রিষ্ট বিছ্্যুৎসংযুক্ত মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥১১। 

(৫৯)-..ধশ্মরাজেন মারুতিও...ব| নি। ইতঃ পরমিদং খ্কতধমধিকম্ ফি প্রদ্গিং 

বিগ্রানচ্চিতাংস্ব্টমানসান্ । আলভ্য মঙ্গলান্যপ্টৌ পীর কৈরাতকং মধু॥ বিুগভ্রবিণে। 

দীমান্ মদবি্বললোচন: | বিটপ্রঃ ক্কতন্বস্ত্যয়নে। বিজয়োৎ্পাদস্থচিতঃ ॥ পশ্তামিবাস্ুনে। 

ৃদ্ধিং বিজয়ানন্দকারিণীম। অন্লোমানিলৈশ্চান্ড প্রচোধিতজয়োধর:॥ পি বঙ্গ বন্ধিব|। 

(৯০)-,"সাঙ্গদঃ মতলত্রাণ:." পি,-"-অঙ্গদী সতলত্রাণঃ"' বন্ধ বন্ধ 



১০৩০ মহাভারতে (ণ-- 

প্রয়াতে ভীমসেনে তু তব সৈন্যং যুযুত্সয়া । 
পাঞ্চজন্যরবে। ঘোরঃ পুনরাসীদ্দিশীংপতে ! ॥৬৩। 

তং শ্রত্বা। নিনদং ঘে।রং ভ্রেলোক্যত্রীঘনং মহৎ । 
পুনভাঁমং মহাবাহং ধর্মরাজোইভ্যভাষত ॥৬৪। 
এষ বুঞ্ঙপ্রবীরেণ ধ্বাতঃ সলিলজো মহান্। 

পৃথিবী্ষান্তরীক্ষঞ্চ নিনাদয়তি শঙ্বরাট্ ॥৬৫। 
 নুমং ব্যমনমাপন্সে সরমছৎ সব্যসাচিনি | 

কুরুভিযুধ্যতে সার্ঘং সর্বশ্চক্রধরঃ স্বয়মূ ॥৬৬॥ 
নৃনম। র্যা মহৎ কুন্তী পাপমদ্য নিদর্শনমূ। 

দ্রৌপদী চসুভদ্রো চ পশ্যন্তি সহ বন্ধুভিঃ ॥৬৭॥ 

ম ভীম! ত্বরয়া যুক্তো ঘাহি যন্র ধনপ্ীয়ঃ | 

মৃহন্তীব হি মে সর্বব ধনঞ্জয়দিদৃক্ষয়! ॥৬৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রেতি। প্রন্াতে প্রাতুমস্যতে । যুযুখসযা যোদ্ধ মিচ্ছয়] ॥৬৩| 
তমিতি। মহদিতি ক্রীবত্ুমাধমূ।  ভীম্হ ভীমসেনম্ 1৬৪। 
এম ইতি। বুিগ্রবীরেণ রুষেন, খাতে। মুখবায়ুন। পৃরিতঃ 0৬৫॥ 
নৃণমিতি | ব্যসনং বিপদমূ, আপ্নে প্রহারেণ প্রাপ্তে । চক্রধরঃ রুষ্ ॥৬৬॥ 
নৃূনমিতি। পাপং পাপদ্দণিতানিষ্টস্থচকম্। নিদশনং লক্ষণম্ ॥৬৭। 

আর ভীমসেনও পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও শুরুবর্ণ বন্ত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া কণ্ঠ ত্রাণ 
ধারণ করিয়া! ইন্দ্রায়ুু'ক্ত মেঘের ভুল্য শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৬২। 

নরন।থ! ক্রমে ভীমস্ন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় আপনার সৈন্যের দিকে 

প্রস্থথন করিবার উদ্যম করিলে, পুনরায় ভয়ঙ্কর পাঞ্চজন্যশঙ্খের ধ্বনি 

হইল ॥৬৩॥ 

ত্রিহ্ববনের ভ্রাসজনক সেই ভয়ঙ্কর মহাধ্বনি শুনিয়া যুধিষ্ঠির পুনরায় 
'মহাবাহু ভীমমেনকে বলিলেন_0৬৪।॥ 

“এই জলজাত শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য কৃষ্ণের মুখবায়ুতে পুর্ণ হইয়। পৃথিবী ও 

আকাশ নিনাদিত করিতেছে ॥৬৫॥ 

নিশ্চয়ই অর্জন মহাবিপদ পন্ন হইলে, স্বয়ং কৃষ্ণই সমস্ত কৌরবের সহিত 

যুদ্ধ করিতেছেন ॥৬৬। 

নিশ্চয়ই আজ পুজনীয়। কুন্তীদেবী, দ্রৌপদী ও স্ৃতদ্র। অন্যান্য বন্ধুদের 

সহিত মনিষ্টমুচক লক্গণ সকল দেখিতেছেন ॥৬৭। 



পর্ববণি দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১০৩১ 

দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈৰ পার্থ! সাত্বতকারণীৎ। 
গচ্ছ গচ্ছেতি গুরুণ। সোইনুজ্ঞাতো বৃকোদরঃ ॥৬৯| (বুখকম্) 

ততঃ পাঙুস্থতো রাজন! ভীমসেনঃ প্রতাপবান্। 
বদ্ধগোধাঙ্ুলীত্রাণঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ॥৭০। 

জ্যেষ্েন প্রহিতে। ভাত্রা ভ্রাতা ভ্রাতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ | 
আঁহত্য চন্দুভিং ভীমঃ শঙ্বং প্রধাপ্য চাঁসকৃত ॥৭১॥ 

বিনদ্য সিংহনাঁদাংশ্চ জ্যাং বিকর্ষন্ পুনঃ পুনঃ | 

দর্শয়ন্ ঘোরমাক্সানমমিত্রান্ ্হসাভ্যয়াৎ ॥৭২। (বিশেষকণ্) 
তমূহুর্জবন। দান্ত। বিকুর্ববাণা হয়োন্তমা?। 
বিশোকেনাভিস'যভ। মনোমারুতরংহল? ॥৭৩| 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। ধনঞ্রয়ন্য দিদৃক্গরা দর্শনেচ্ছয়া। রুণা জোট ছ্রান্্রা ॥৮৮--৬৯। 
তত ইতি। বদ্ধ ধুতে গোঁধা তস্তাবাপঃ অন্বলীত্রাণঞ্ক তে যেন সঃ। শ্রাসুরঙ্টুনন্য | 

বিন রুত্ব।। জ্যাং ধন্তগুণমূ। আল্মানং স্বপেহমূ, অমিত্রান্ নন 1৭০--৭২। 

তমিতি। জ্ব্ন। বেগবন্থঃ, দাস্তাঁঃ শিক্ষিতাঃ) বিকুর্বাণ। বিশিষ্টাং গতিং কুর্বনুঃ। 

বিশোকেন তদাখ্োন সারথিনা, অভিসংঘতাঃ সবতো যত্েন ধৃতাঃ, মনসে। মারতণ্তা বায়োখিব 

চ রংহো। বেগে! যেযাং তে, হয়োন্তণ] উত্তমাশ্বাং) ত ভীমম্ উহুনগীততবন্থঃ 0৭৩ 

ভারতভাবদীপঃ 

চেত্যাষ্টো মঙ্গ।নি প্রচক্ষতে ॥”। বিজয়োৎপাদস্থচিকাং স্থচিতবিজয়োৎ্পাদিকাম্। আঘ্া] 

নানা! মাতেতি যাব, নিদশনং নিমিত্তম্ ॥৮৭। মুহান্তি মোহেনাব্রিয়ন্ছে 0৮৮৭৩| 

অতএব ভীম! অজ্জুন যেখানে রহিয়াছেন, তুমি সহ্বর সেখানে যাঁও। 

পৃথানন্দন ! অজ্ঞনকে দেখিবার জন্য এবং সাত্যকির জন্য আমার যেন সমস্ত 

দিক্ ও বিদিকের মোহ উপস্থিত হইয়াছে। স্ৃতরাং যাঁও যাও, এইভাবে 

যুধিষ্টির ভীমকে আদেশ করিলেন ॥৬৮__৬৯॥ 
রাজ|! তদনন্তর ভাতার প্রিয়কার্য্যকারী, অথ চ তয়ঙ্গর মৃত্তি ও প্রভাপ- 

শালী পাঙুনন্দন ভীমসেন জ্যেষ্ঠসহোদরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তলত্রাণ, অস্ভুলী- 
ত্রাণ ও ধন্থু ধারণপূর্ববক বার বার ছুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খধবণি ও সিংহনাদ করিয়া 
বার বার ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতে থাকিয়! নিজের ভয়ঙ্কর মৃন্তি দেখ[ইতে 
দেখাইতে শক্রগণের দিকে বেগে ধাবিত হইলেন ॥৭০--৭১| 

(৬৯)...সাত্ৃতস্ত চ কারণাৎ"*বঙ্গ বদ্ধ বানি। (৭২) বিনছ্য পিংহনাদেন-"'ব। শি। 

(৭৩)...বিরুবস্তে হয়োত্তমাঃ। বিশোকেন সুসংযত্তাঃ-বা নি। 



৯০৩২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

আরুজন্ বিরুজন্ পার্থে! জ্যাং স্পৃশংশ্চৈৰ পাঁণিনা। 
সোহ্নুকর্ধন বিকর্ষংশ্চ সেনাগ্রং সমলোড়য়ৎ ॥৭৪| 
তং প্রয়ান্তং মহাবাহুং পাঞ্চালাঃ সহসোমকাঃ | 

পৃষ্ঠতোইনুঘবুঃ শুরা মঘবন্তমিবামরাঃ ॥৭৫॥ 
তং সসেন। মহারাজ! সোদর্যাঁঃ পর্য্যবারয়ন্। 

ছু'শোসনশ্চিত্রসেনঃ কুণডভেদী বিবিংশতিঃ ॥৭৬॥ 
দুন্ম্ুখো ছুঃসহশ্চৈৰ বিকর্ণোহথ শলস্তথা। 
বিন্দানুবিন্দো স্থমুখো দীর্ঘবাহুঃ সদর্শনঃ ॥৭৭॥ 

বন্দারকঃ স্ৃহস্তশ্চ স্থষেণো দীর্ঘলোচনঃ। 

অভয়ো! রৌদ্রকর্ম্ম। চ স্থবর্্মা ছুব্বিমোচনঃ ॥৭৮| 

ভারতকৌমুদী 
আরুজঙ্গিতি। সপার্থে। ভীম পাণিন।, বিকর্ষন্ তৃণাদ্াণাদ্ধরন্, জ্যাং ধগুণং সন, 

অন্কর্মন আকষংশ্চ,। আরুজন্ ক্ষেপেণ পীড়ন, বিরুজন্ ভগ্রং কৃুর্বন্ঃ সেনাগ' 

সমলোড়যুৎ ॥৭8| 

তমিতি। সোমকৈ: সহেতি সহসোথষকাঁঃ।  মঘবন্তমিজ্মূ 0৭৫ 

তখিতি। সেনয়া। সহেতি সসেনাঃ, সোদর্যযাঃ সহ্বোদরাঃ। কে তে ইত্যাহ ছুঃএ। 

ভারতভাবদীপঃ 
আরুজন্ রুশ্তন্, বিরুজন্ বিরুধান্, বিকর্ষন্ অত্যর্থং কর্মন্, সংপ্রকর্ষন্ সংপ্রকর্ষেণ বিলিখন। 

বিকর্মন্ বিক্ষিপন্ ॥৭৪--১১৪| 

ইতি দ্ৰোৎ পর্ণ নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে দশাখিকখততমোহধ্যা় ॥১১০। 
সস শত ৮০ 

তখন বেগবান্, শিক্ষিত, ুন্দরগতিশালী এবং মন ও বাযুর তায দ্রতগামী 

উত্তম অশ্বগণ সারথি বিশো।ককর্তৃক সযত্তে ধৃত হইয়া ভীমসেনকে বহন করিতে 

লাগিল ॥৭৩॥ 

ক্রমে ভীমসেন হস্তদ্।ারা তৃণীর হইতে বাণ উত্তোলন, ধনুগ্তণস্পর্শ ও 

তাহা আকর্ষণ করতঃ, বিপক্ষের সৈম্যদিগকে গীড়ন ও সংঘচ্যুত করিতে থাকিয়া 

কৌরবসেনার সম্মুখভাগ আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥৭৪। 

মহাঁবাহু ভীমসেন সেইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলে, দেবতারা যেমন 

ইন্দ্র অনুসরণ করিতেন, সেইরূপ বীর পাঞ্ধালের। সোমকগণের সহিত 

মিলিত হইয়া ভীমসেনের অনুনরণ করিতে থাকিল ॥৭৫॥ 

(৭৪), 'জ্যাং বিকর্মংশ্চ পাণিনা। সম্প্রকর্ষন্ বিকর্ষংস্চ...বা নি। (৭৭).. ..বিন্াঙ্থবিন্দো 

ুর্ধীষৌ-.বঙ্গ বর্ধ। 



গর্ব্বণি দশীধিকশততমৌহধ্যায়ঃ | ১০৩৩ 

বিবিধৈ রথিনাং শ্রেষ্ঠাঃ সহ সৈন্যৈঃ সহানুগৈঃ | 
ধ্যত্তাঃ সমরে শুরা ভীমসেনমুপাঁদ্রেবন্ ॥+৯॥ (কলা'পকম্) 

তান্ সমীক্ষ্য তু কৌন্তেয়ে। ভীমসেনঃ পরাক্রমী। 
অভ্যবর্তত বেগেন সিংহঃ ক্ষুদ্র্বগানিব ॥৮০॥ 

তে মহাস্ত্রাণি দিব্যানি তত্র বীর। ব্যদর্শযন্। 

ছাদয়ন্তঃ শরৈভীঁমং মেথাঃ সুরধ্যমিবোদিতম্ ॥৮১| 
স তানতীত্য বেগেন দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎচ। 

অগ্রতশ্চ গজানীকং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥৮২॥ 

ভারতকৌমুদী 

সনেতি | জ্মুখোইপোকঃ। বুন্দারকো মাম। সংযন্ত। জয়ায় যন্তরবন্থঃ ॥1৬--৭৯| 

তাঁনিতি। অভ্যবর্তত অভাব । ক্ষুধা যে মুগাঃ পশবস্তান্ ॥৮০| 

তইতি। দিব্যানি অলৌকিকানি। ব্যদর্শয়ন্ মধ্যে মধ্যে আবিরকুর্বন্ ॥৮১। 

মইতি। সভীম:। দ্রোণানীকমৃপ।দ্রবং তন্তৈব প্রাদান্তাদিত্যাশর়ঃ ॥৮২। 

শশী - শ 
রি 

মহারাজ! তখন সহোদরের! ষেন। লইয়। তাহাকে বারণ করিবার ইচ্ছ। 

করিলেন। (অর্থাৎ) ছুঃশাসন, চিত্রসেন, কুণ্তভেদী, বিবিংশেতি, ছুন্মুখি, 

দুঃসহ, বিকর্ণ, শল, বিন্র, অনুবিন্ন, স্ুমুখ, দীর্থবাহু, সুদর্শন, বৃণ্দারক, সুহস্ত, 

সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্র করা, সুবন্ম, ও ছুধিবমোচন এই একুশ জন 

রথিশ্রেষ্ঠ বীর জয়ে যত্তবান্ হইয়া! নান।বিধ সৈম্ভ ও অনুচরের সহিত ভীম- 

সেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭৬--৭৯॥ 

তখন পরাক্রমশালী কুস্তীনন্দন ভীমসেন তাহাদিগকে দেখিয়া সিংহ 

যেমন ক্ষুদ্র পশুগণের প্রতি বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ বেগে তাহাদের প্রতি 

ধাবিত হইলেন ॥৮০॥ 

ক্রমে মেঘ যেমন উদ্দিত সূর্যকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ সেই বীরের। 

বাণদ্বার। ভীমসেনকে আচ্ছাদন করতঃ অলৌকিক মহান্ত্র সকল আবিষ্কার 

করিতে লাগিলেন ॥৮১॥ 

কিন্ত ভীমসেন বেগে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া দ্রোণসৈন্যের দিকে 

ধাবিত হইলেন এবং বাণবর্ষণদ্বারা সম্মুখবন্তী হস্তিসৈন্য গীড়ন করিতে 

থাকিলেন ॥৮২॥ 

(৮১)-."বীর! অদর্শয়ন্...বা নি," 'বারয়ন্তঃ শরৈ:-"'বঙ্গ বর্ধ। 

১৩০ 



১৬৩৪ মহাভারতে দ্বোণ-- 

সোৌহচিরেণৈব কাঁলেন তদ্গজা নী কমাশুগৈঃ | 
দিশঃ সর্ববাঃ সমং ব্যাপ্য ব্যধমৎ পবনাতুজঃ ॥৮৩॥ 

ভ্রাসিতাঃ শরতস্তেব গজ্জিতেন বনে স্বগাঁঃ | 
প্রাদ্রবন্ দ্বিরদাঁঃ সর্বেরব নদন্তে! ভৈরবান্ রবান্ ॥৮৪॥ 

পুনশ্চাতীত্য বেগেন দ্রোণানীকমুপা দ্রেব্চ। 
তমবারয়দাঁচার্য্য৷ বেলোঁদ্বৃভমিবার্ণবম্ ॥৮৫॥ 

ললাটেহতাড়য়চ্ৈনং নাঁরাঁচেন ন্ময়ন্গিব। 

উদ্ধরশ্মিরিবাদিত্যো। বিবভৌ তত্র পাগডবঃ ॥৮৬। 
স মন্যমানস্ত্রীচার্য্ে। মমায়ং ফাল্গুনো। যথা । 

তীমঃ করিষ্যতে পুজা মিত্যুবাচ বুকোঁদরমূ ॥৮৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। সমং যুগপং, বাধমৎ ব্যনাশয়ৎ ॥৮৩। 

ত্রাসিতা ইতি । শরন্ুশ্য মহাহিংঅজস্কবিশেষস্তেব ৷ নান্তঃ কুর্বস্তঃ 0৮৪ 

পুনরিতি। আচাষ্যো দ্রোণঃ, বেল! তীরম্, উদ্বৃত্তং পুরোচ্ছলিতম্ ॥৮৫॥ 

ললাট ইতি। ্ময়ন্ ঈষদ্ধসন্ আচাধ্য ইত্যন্তবৃত্তিঃ। পাপ্তবো ভীমঃ 1৮৬1 
সইতি। ফাল্গুনঃ অঙ্জনঃ। পৃজাং প্রাদক্ষিণোন সম্মানম্ (৮৭। 

পরে পবননন্দন ভীমসেন অচিরকালমধ্যেই বাণদ্বার৷ একদ| সমস্ত দিক্ 
ব্যাপ্ত করিয়া সেই হস্তিসৈম্য বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৮৩। 

তখন বনে অপর পশুগণ যেমন শরভের গজ্জনে ভীত হইয়া পলায়ন 

করে, সেইরূপ সেই সমস্ত হস্তী ভীত হইয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে 
পলায়ন করিতে থাকিল ॥৮৪॥ 

পরে ভীমসেন সেই হস্তিসৈম্ত অতিক্রম করিয়! বেগে দ্রোণসৈন্ের দিকে 

ধাবিত হইলেন। তখন তীর যেমন উচ্ছলিত সমুদ্রকে বারণ করে, সেইরূপ 
ক্রোণ ভীমকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৮৫॥ 

এবং ড্রোণ ঈষৎ হাঁস্ত করতই যেন একট! নারাঁচদ্বারা ভীমের ললাটদেশে 

তাড়ন করিলেন। তখন ভীম উদ্ধরশ্মি হ্র্যের ম্যায় প্রকাশ পাইভে 

লাগিলেন ॥৮৬৷ 

পরে “অর্জুনের তুলাই এই ভীম আমার সম্মান করিবে এইরূপ মনে 
করিয়া দ্রে।ণচারধ্য ভীমকে এই কথা বলিলেন__॥৮৭| 

(৮৩)...দিশঃ স্বাঃ | সমভ্যেত্য...বঙ্গ বর্দ,-..দিশঃ সর্বাঃ সমালোক্য ব্যধমং 

পাওুনন্দন:_ বা নি। 
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ভীমসেন! ন তে শক্যং প্রবে্,মরিবাহিনীমৃ। 
মীমনিজ্জিত্য কৌন্তেয়! শক্রমগ্য মহাহবে ॥৮৮॥ 
যগ্াসৌ তেহনুজঃ কৃষ্ণঃ প্ররিক্টোহনুমতে মম । 
অনীকং ন তু শক্যং মে প্রবেষ্ট মিহ বৈ তা ॥৮৯| 

অথ ভীমন্ত তচ্ছত্বা গুরোর্বাক্যমপেতভীঃ | 
্ুদ্ধঃ প্রোবাচ বৈ দ্রোগং রক্তাপাঙ্গেক্ষণঃ শ্বমন্ ॥৯৭। 
তবার্জুনো। নানুমতে ব্রহ্গবন্ধো! রণাজিরমৃ। 

প্রবিষ্ঃ স হি ভুদ্দর্ষঃ শক্রস্তাঁপি বিশেদলম্ ॥৯১॥ 

যেন বৈ পরমাঁং পুজাং কুর্ববতা মানিতো হাসি । 

নার্ছনোহহং ঘ্বণী দ্রোণ ! ভীমসেনোহস্মি তে রিপুঃ ॥৯২| 

ভারতকৌমুদী 

তীমেতি। শক্যমিতি ভাবে যপ্।॥ অতএব “ন কর্তৃকন্প্রাপ্তো” ইতি কর্ধাণি ষঠা- 

নিষেধাহ “কাং দিশং গন্থব্যম্ ইতি কাদদ্বরীপ্রয়োগবদরিবা হিনীমিতি কর্মাণি দবিতীরৈব ॥৮৮। 

যদীতি। কুষ্জোহজ্ন:, অমতে অন্থমতো। ন শক অন্তমত্যভাবে )৮৯| 

অথেতি। অপেততীঃ ত্যক্তভয়ঃ রক ক্রোধাল্লোহিতৌ অপা প্রান্ছো যয়োগ্ডে তথা 

ঈক্ষণে নেত্র যন্য সঃ ॥৯০॥ 

তবেতি। হেত্রক্ষবন্ধে।! ক্ষতিয়নৃত্তিকত্বাদরাঙ্গণাধম ! রণাজির, রণাঙ্গনম্॥৯১। 

খেনেতি। যেনাজ্ভনেন। সোহজ্জুনঃ, ঘণী দয়ালুঃ ।৯২। 

কুন্তীনন্দন ভীমসেন ! আমি তোমাদের শক্র। সুতরাং আজ আমাকে 

এই মহাযুদ্ধে জয় না করিয়া তুমি শক্রসৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে 

না ॥৮৮। 

যদিও তোমার কনিষ্ঠভাতা অজ্ঞুন আমার অনুমতিক্রমে প্রবেশ করিয়। 

থাকেন, তথাপি তুমি আমার সৈচ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিতে সমথ হইবে ন।? ॥৮৯। 

তদনন্তুর নির্ডয়ুচিন্ত ভীমসেন গুরুর সেই কথ শুনিয়া ক্রুদ্ধ ও রক্তনয়ন 

হইয়। শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়! তাহাকে বলিলেন_॥৯০॥ 

'ত্রাহ্মণধম! অজ্জুন তোমার অন্ুমতিক্রমে সমরাঙ্গনৈ প্রবেশ করেন 

নাই। কেন না, তিনি দুর্ধর্ঘ ইন্দ্রের সৈম্যমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারেন ॥৯১॥ 

ভ্রোণ! যে অর্জুন তোমার বিশেষ গৌরব করিয়া সম্মান করিয়াছেন, 

আমি সেই দয়ালু অর্জন নহি; আমি তোম।র শক্র ভীমসেন ॥৯১। 

(৮৯) যদ্দি তে সান্টজঃ রুষ:২...বন্গ বদ্ধি। 



২০৩৬ মহাভারতে দ্রোণ 

পিত৷ নস্তবং গুরুবন্ধুস্তথা পুত্রাশ্চ তে বয়ম্। 

ইতি মন্যামহে সর্ব ভবন্তং প্রণতাঃ স্থিতাঃ | 
অদ্য তদ্দিপরীতং তে বদতোহম্মাস্থ দৃশ্ঠতে ॥৯৩। 

যদি শক্রং ত্বমাত্সানং মন্যসেহদ্য তথান্ত্বিহ। 
এষ তে সদৃশং শত্রোঃ কম্ম ভীমং করোম্যহম্ ॥৯৪। 
অথোদ্ভ্রাম্য গদাং ভীম; কালদগুমিবান্তকঃ | 

ডোণায় প্রাস্থজদ্রীজন্! স রথাদবপুণ্নীবে ॥১৯৫। 

সা্সৃতধ্বজং ঘাঁনং দ্রোণন্তাপোথয়তদ] | 
তং পুনঃ পরিবক্রুস্তে তব পুত্র! মহারথাঃ ॥৯৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
পিতেতি। পুত্রাঃ পুত্রতুলাঃ। বিপরীতম্, শক্রমিতুযুক্তত্বাৎ। ষট্পাদোহ়ং শ্লোক ॥৯৬। 

যদীতি। তথ! শক্রত্বমেব। ভীমং ভয়ানকম্ 18৪॥ 
অথেতি। স দ্রোণ:, অবপুপ্রবে লম্ষনেনাবাতরৎ ॥ন৫॥ 

সাশ্বেতি। যানং রথম্। পরিবক্র;ঃ পরিবিবেষ্টিরে ॥৯৬। 
সপ 

আপনি আমাদের পিতৃতুল্য, গুরু ও সুহৃদ; আবার আমরাও আপনার 

পুত্রতুল্য ; ইহা আমরা সকলে মনে করি; তাই চিরদিন আপনার নিকট 
অবনত ছিলাম; কিন্তু আজ আপনি আমাদের প্রতি তাহার বিপরীত 

বলিতেছেন-দেখিতেছি ॥৯৩। 

যদি আজ আপনি আপনাকে আমাদের শক্র বলিয়াই মনে করেন, তবে 

এখন তাহাই হউক। এই আমি আপনার সম্বন্ধে শক্রর উপযুক্ত ভয়ঙ্কর কায 
করিতেছি? ॥৯৪॥ 

রাজা! তাহার পর যম যেমন কালদণ্ড ঘুণিত করিয়া নিক্ষেপ করেন, 
পেইরূপ ভীম গদা ঘুণিত করিয়া দ্রোণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন 

প্রোণ রথ হইতে লাফাইয়! পড়িলেন ॥৯৫॥ 

তখন সেই গদাটা যাইয়া অশ্ব, সারথি ও ধবজের সহিত দ্রোণের রথ- 

থানাকে পোথিত করিল। এই সময়ে আপনার সেই মহারথ পুত্রেরা যাইয়া 

পুনরায় ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৯৬| 

(৯৩)-..পুত্রা হি তে-..বন্ধ বর্ধ। (৯৪)...ভীম্ঃ কশ্দ করোম্যহম্-_পি,...ভীম: কম 

করিগ্ভতি-বানি। (৯৬) পুরার্ধীৎ পরমূ 'প্রামদচ্চ বহন যোধান্ বাযুবৃক্ষানিবৌজসা' 

ইতি পাদছয়মধিকং পি বা বঙ্গ বর্দ। 



পর্বণি দশীধিকশততগোহধ্যায়? | ১০৩৭ 

অন্যন্ত রথমাস্থায় দ্রোণঃ প্রহরতাং বরঃ। 

ব্যহদ্বারং সমাপাগ্ঘ যুদ্ধায় সমবস্থিতঃ ॥৯৭॥ 
ততঃ ত্ুদ্ধো মহারাজ ! ভীমসেনঃ পরাক্রমী | 
অগ্রতঃ স্তন্দনানীকং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥৯৮॥ 

তে বধ্যমান। ভীমেন তব পুত্রা মহারথাঁঃ। 

ভীমং ভীমবলং যুদ্ধেহযৌধয়ন্ত জয়ৈষিণঃ ॥৯১॥ 
ততো ছুঃশাসনঃ ভ্রুদ্ধো রথশক্ভিং বিচিক্ষিপে | 
যমদপ্ডোপমাং গুবাঁং জিঘাংসুঃ পাুনন্দনম্ ॥১০০। 
আপতন্তীং মহা শক্তিং তব পুত্রপ্রচোদিতাম্। 

দ্বিধা চিচ্ছেদ তাং ভীমস্তদভূতমিবীভবৎ ॥১০১] 

ভারতকৌমুদী 
অন্তমিতি। আস্থায় আরুহা, প্রহরতাং যোদ্ধ ণাম্॥৯৭| 
তত ইতি । ন্যন্দনানীকং রখিসৈন্তম, অবাকিরং ভপীন্ডয়ৎ ॥৯৮| 

তইতি। ভীমব্লং ভয়ঙ্করশক্তিকম্ ॥৯১॥ 

তিত ইতি । 'গুবাঁং মহতীম্, জিঘাংস্মহন্তমিচ্ছুঃ পাুনন্দনং ভীমমূ ॥১০০। 
আপতন্তীমিতি। পুত্রেণ ছুঃখাসণেন প্রচোদিত।: ক্ষিপাম্ ॥১০১। 

ওদিকে যোদ্ধশ্রেষ্ঠ দ্রেণ অন্য একখানা রথে আরোহণ করিয়। ব্যৃহদ্ধারে 
খাইয়া যুদ্ধের জন্যই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৯৭॥ 

মহরাঁজ! তাহার পর পরাক্রমশালী ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া বাণবর্ষণদ্ারা 

সম্মুখবন্তী রথী সৈন্য দিগকে গীড়ন করিতে থাঁকিলেন ॥৯৪ 
ভীমসেন আঘাত করিতে থাকিলে, আপনার দেই মহারথ পুত্রের 

জয়াভিলাধী হইয়! সমরাঙ্গনে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে 

ল।গিলেন ॥৯৯। 
তদনন্তর ছুঃশাসন তুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছ। করিয়া 

যমদণ্ডের তুল্য বিশাল একটা রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥১০০॥ 

আপনার পুত্রনিক্ষিপ্ত মেই মহাঁশক্তি আসিতে লাগিলে, ভীমসেন সেটাকে 

ছুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন) তাহা যেন অদুতত বলিয়া বোধ 
হইল ॥১০১॥ 

(৯৭) অন্তঞ্চ রখমারছ.. বুাহদধারং সমাস্থায়-..পি। (৯৮) 'ভীমমেন: প্রতাপবান্:"* 

পি। (১০০)-..সর্বপারশবীং দীপ্াম্...পি। 



১৩৩৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অথান্যৈস্ত শিতৈর্বাণৈঃ সংস্তুদ্ঃ কুগুভেদিনমৃ। 
স্বষেণং দীর্ঘনেত্রঞ্চ ত্রিভিস্ত্রীনবধধীদ্বলী ॥১৫২॥ 
ততো বন্দারকং বীরং কুরূণাং কীর্ভিবদ্ধনমৃ। 

পুত্রীণ।ং তব শুরাণাং যুধ্যতামবধীৎ পুনঃ ॥১০৩॥ 

অভয়ং রৌদ্রকন্মীণং ছুবিমোচনমেব চ। 
ত্রিভিস্ত্রীনবধীন্ভীমঃ পুনরেব স্ৃতীংস্তব ॥১০৪। 

বধ্যমানা মহারাজ ! পুত্রাস্তব বলীয়ঘা। 
বাহ্থং ম্ৃত্যুভয়ং কৃত্বা সমাঁবক্রর্টকোদরম্ ॥১০৫। 
তে শরৈতীমকর্্দাণং বরৃধুঃ পাণগ্ডবং ঘুধি। 
মেঘা ইব তপাপায়ে ধারাভিরধরণীধরমূ ॥১০৬॥ 
স তদ্বাণময়ং বর্ষমশ্মবর্ষমিবাচলঃ। 

প্রতীচ্ছন্ পাণুদায়াদে! ন প্রাব্যথত শক্রুহা! ॥১০৭॥ 
ভারতকৌমুদী 

অথেতি। শিতৈঃ সুধারৈঃ। বলী ভীমসেনঃ ॥১০২॥ 
তত ইতি । বৃন্দারকং নাম। যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম্ ॥১০৩ 

অভয়ুমিতি। ত্রিভিবাণৈবিতানুবৃত্তিঃ ॥১০৪। 

বধ্যেতি। বলীয়সা ভীমসেনেন। বাহ্ং হ্ৃদয়াদ্বহিভূতিম্ ॥১০৫। 
তইতি। তপাপাযে গ্রীষ্মাবলানে, ধরণীধরং পর্বতম্ ॥১০৬। 

তাহার পর বলবান্ ভীমসেন অত্যন্তক্দ্ধ হইয়া অন্য সুধার তিনটা বাণ- 

দ্বার! কুণ্ডভেদী, স্বষেণ ও দীর্ঘনেত্র এই তিন জনকে বধ করিলেন ॥১০২।॥ 
তৎপরে আবার কৌরবগণের কীন্তিব্ধক এবং যুধ্যমীন আপনার বীর 

পুত্রগণের:মধ্যে মহাবীর বৃন্দারককে বিনাশ করিলেন ॥১০৩। 
পুনরায় ভীম তিনট! বাণদ্বারা আপনার পুত্র অভয়, রৌদ্রক্্না ও ছুবিব- 

মোচন এই তিন জনকে সংহর করিলেন ॥১০৪। 
মহারাজ! বলবান্ ভীম বধ করিতে লাগিলে, আপনার অপর পুত্রের! 

মৃত্যুভয় ত্য।গ করিয়া ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥১০৫। 
ক্রমে মেঘ যেমন বর্ধাকালে পব্ধতের উপরে জলধারা! বর্ণ করে, সেইরূপ 

াহারা যুদ্ধে ভয়ঙ্করকর্মা ভীমের উপরে বাণধারা বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন ॥১০৬। 

. ছে ২). অথান্টৈনিশিতৈ্বাণৈ: পাগুবঃ কুণুভেদিনম্--.ত্রিভিন্তান্...পি | (১০৬)-- 

আতপাপায়ে-'*পি। ৮ 



পর্ববণি দ্শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১০৩৯ 

বিন্দীনুবিন্দৌ সহিতৌ স্থবন্দীণঞ্চ তে সুতম্। 
গ্রহসন্সিব কৌন্তেয়ঃ শরৈনিন্যে যমক্ষয়মূ ॥১০৮। 
ততঃ স্থদর্শনং বীরং পুত্রং তে ভরতর্ষভ !। 

বিব্যাধ সমরে তুর্ণং স পপাতি মমার চ ॥১০৯॥ 
সোঁহচিরেণৈব কালেন তদ্রথানীকমাঁশুগৈঃ | 
দিশঃ সর্ববাঃ সমভ্যেত্য ব্যধমৎড পাঞগ্ুনন্দনঃ ॥১১০॥ 

ততে। বৈ রথঘোঁষেণ গজিতেন ম্থগা ইব | 

বধ্যমানাঁশ্চ সমরে পুত্রাস্তব বিশাংপতে ! | 

প্রাদ্রবন্ সরথাঁঃ সর্ক্বে ভীমসেনভয়াদ্দিতাঃ ॥১১১॥ 

অনুযায় তু কৌন্তেয়ঃ পুত্রাণাং তে মহদ্বলমূ। 
বিব্যাধ সমরে রাঁজন্! কৌরবেয়ান্ সমন্ততঃ ॥১১২। 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। অশ্মবর্ষং শিলা বৃষ্টিম্, অচলঃ পর্বভঃ | 'প্রতীচ্ছন্ গৃহৃন্ ॥১০৭। 

বিন্দেতি। কৌন্তেয়ে। ভীমঃ | যমক্ষয়ং যমালয়ম্ ॥১০৮। 

তত ইতি। স্ুদর্শনং নাম । বিব্যার ভীম: শরেণ তাড়য়ামাঁ ॥১০৯। 

সইতি। রথানীকং রথিসৈম্তম১ আশুগৈর্বাণৈঃ | ব্যধমত স্াপীডয়ৎ ॥১১০। 

তত ইতি। গঞজিতেন সিংহস্ত । প্রাদ্ববন্ পলায়ন্ত। ষট্্পাদোইয়ং ক্লোক: ॥১১১। 

অগ্থিতি। কৌরবেয়ান্ ত্বংপুত্রাংস্চ, সমস্থতঃ সর্ববাস্থ দিক্ষু ১১২ 

তখন পর্ধত যেমন শিলা বৃষ্টি গ্রহণ করিয়! ব্যথিত হয় না, সেইরূপ শক্র- 

হস্তা ভীমসেন তাহাদের বাণবধষণ গ্রহণ করিয়া ব্যথিত হইলেন না ॥১০৭॥ 

পরে ভীমসেন হাঁসিতে হামিতেই যেন বাণদ্বারা আপনার পুত্র সম্মিলিত 

বিন্দ ও অন্ুবিন্দকে এবং স্তুবম্মীকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥১০৮। 

ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎপরে ভীম সত্বর আপনার পুত্র বীর সুদর্শনকে বিদ্ধ 
করিলেন; তৎক্ষণাৎ তিনি পতিত হইলেন ও প্রাণত্যাগ করিলেন ॥১০৯॥ 

এইভাবে ভীমসেন সকল দিকে বিচরণ করিতে থাকিয়া বাণদ্বারা অচির- 

কাঁলমধ্যেই সেই রী সৈন্যদিগকে নিপীড়ন করিলেন ॥১১০। 

নরনাথ ! তদনস্তর সিংহের গজ্জনে হরিণগণের ম্যায় আপনার পুত্রেরা 

সকলে ভীমের রথের শব্দে ও আঘাতে ভয়ার্ত হইয়৷ রথ লইয়া পলায়ন করিতে 

লাগিলেন ॥১১১॥ 

(১০৯) ইতঃ প্রভৃতি শ্লোকেষু বিবিধ! এব পাঠভেদা লক্ষান্তে। 



১০৪০ মহাভারতে 

বধ্যমান। মহারাজ ! ভীমসেনেন তাবকাঃ। 

ত্যক্ত॥৷ ভীমং রণাজ্জগ্মুশ্চোদয়ন্তো হয়োতমাম্ ॥১১৩। 

তাংস্ত নিজিত্য সমরে ভীমসেনে। মহাঁবলঃ | 

মিংহনাদরবং চক্রে বাহুশব্দঞ্চ পাগ্ুৰঃ ॥১১৪॥ 

তলশব্দঞ্চ স্থমহৎ কৃত্বা ভীমে। মহাবলঃ। 

ভীষযিত্বা রথানীকং হত্বা যোৌধান্ বরান্ বরান্। 

অতীত্য রখিনশ্চাপি দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎ ॥১১৫॥ 

ইতি শ্রীমহ।ভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয়ুদ্রথবধে ভীমপ্রবেশে দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
বধ্োতি। চোদয়ন্তশ্চালয়ন্তঃ, হয়োত্তমান্ উত্তমাশ্বান্ ॥১১৩। 

তানিতি। সিংহনাদ এব রবস্তম্ ॥১১৪। 

তলেতি। তলশব্ধং করতলঘযধবণিমূ। স্ুমহদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। যট্পাঁদোহয়ং 

শ্নে।কঃ ॥১১৫| 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভার তাচাধ্-শ্রীহরিদা সসিদ্ধা স্থবাগীখ ভট্টাচার্ধ্যবিরচি ত।য়াং মহা ডারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাগ্যায়াং দ্রোণপর্ববণি জয়দ্রথবধে দশ।ধিকশততমোইব্যায়ঃ 0০ 

5) 

রাজা! তখন ভীমসেন আপনার পুত্রদের সেই বিশাল সৈম্তের অনুসরণ 

করিয়া সকল দ্রিকেন্ কৌরবগণকে তাঁড়ন করিতে থাকিলেন ॥১১২।॥ 

মহারাজ! ভীমসেন বধ করিতে লাগিলে, আপনার পক্ষের যোদ্ধার 

ভীমকে ত্যাগ করিয়া উত্তম অশ্বগুলিকে চালাইতে থাকিয়া রণস্থল হইতে 

চলিয়া গেলেন ॥১১৩। 

মহাবল পাগুনন্দন ভীমসেন এইভাবে তাহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়। 
সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন করিলেন ॥১১৪। 

ক্রমে মহাবল ভীমসেন বিশাল করতলধ্বনি করিয়া, রী সৈন্যদের ভয় 
জন্মাইয় প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে বধ করিয়া, মেই রথীদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক 
প্রোণসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন? ॥১১৫। 

5০৮৪6 
০95 

*  €.''পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধায়ত বঙ্গ বর্দ, **সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 

বা, অধ্যায়সমাপ্ধিরাপ্ডতি নি। 



একা দশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
8০ 

সঞ্জয় উবাচ। 
তং জিঘাংসন্তমায়ান্তং পাগুবং প্রহমন্ রণে। 

বিবারয়িষুরাচার্ধ্যঃ শরবর্ষৈরবাকিরহ ॥১। 

পিবমিব শরৌঘা-স্তান্ দ্রোণচাপপরিচ্যুতান্। 
সোহভ্যদ্রবত মোদধ্যান মোহয়ন্ মায়! বলম্ ॥২। 

তং স্বৃধে বেগমাস্থায় পরং পরমধন্থিনঃ | 

চোদিতাস্তব পুত্রেণ সর্বতঃ পর্যবারয়ুন্ ॥৩। 

স তথা ংবূতো তীমঃ গ্রহমন্নিব ভারত ! | 
উদযচ্ছদ্গদীং তেভ্যঃ স্থঘোরাং সিংহবনদন্। 

অবাস্থজচ্চ বেগেন শক্রপক্ষবিনাশিনীম্ ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। জিঘাংসন্তং বিপক্ষান্ হস্থমিচ্ছন্তম। বিবারযিমূর্বারঘিতুনিচ্ছুঃ ॥১। 
শিবন্গিতি। সোদধ্যান্ ধার্ভরাষ্টান্, মারয়। অস্বাদিকৌশলেন ॥২। 

তমিতি। পরমধন্ধিনো মহাধন্থদ্ররাঃ। চোদিতাঃ প্রেরিতাঃ, পুত্বেণ ছুয্রনেন 0৩| 

সইতি। উদযচ্ছৎ উদতোলরং্। অবাহ্থজং ন্যক্ষিপৎ। ষটপাদেোহয়ং শ্লোকঃ1৪। 

সঞ্জয় বলিলেন--“মহ।রাজ ! ভীমসেন বিপক্ষদিগকে বধ করিবার ইচ্ছায় 

আসিতে লাগিলে, দ্রোণ।চাঁধ্য তাহাকে বারণ করিবার ইচ্ছ। করিয়৷ হাস্ত 

করতঃ বাণবর্ণ করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

তখন ভীমসেন দ্রোণকান্ম্কনির্গত সেই বাণসমূহকে যেন পান করিতে 
থাকিয়৷ অন্ত্রকৌশলে শক্রসৈন্তের মোহ উৎপাদন করতঃ ধার্তরাপ্গণের দিকে 

ধাবিত হইলেন ॥২। 

মেই সময়ে আপনার পুত্রের (ছুর্য্যোধনের) আদেশে মহাধনুদ্ধারের! গুরুতর 

বেগ অবলম্বন করিয়া সকল দিক্ হইতে যাইয়া ভীমকে পরিবেষ্টন 

করিলেন ॥৩| 

ভরতনন্দন | ভীমসেন সেইরূপ পরিবেষ্টিত হইয়া হাস্ত করতই যেন 

(১) সমুত্ীর্ঘ, রথানীকং পাওবং বিহসন্ রণে..বা নি। (২)-বলমাময়া--পি। 

১৩১ 



১০৪২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

ইন্দ্রাশনিরিবেক্দ্েণ প্রবিদ্ধ। স্থুমহা আমন! । 
প্রামথ1ৎ সা মহারাজ! সৈনিকাস্তব সংযুগে ॥৫। 
ঘোষেণ মহতা৷ রাজন্!। পুরয়ন্তীব মেদিনীম্। 
জ্বলন্তী তেজসা ভীম ভ্রাসয়ামাস তে স্থতান্ ॥৬॥ 

তাং পতন্তীং মহাবেগাং দৃষ্ট। তেজোহভিসংবৃতামৃ। 
প্রদ্রবংস্তাবকাঃ সর্বে নদন্তো ভৈরবন্ রবান্ ॥৭। 

তঞ্চ শব্বমসংসহাং তম্তাঃ সংলক্ষ্য মারিষ !। 

প্রাপতন্ মনুুলাস্তত্র রথেভ্যেো৷ রখিনস্তথ! ॥৮॥ 

তে হন্যমীন! ভীমেন গদাহন্তেন তাবকাঃ। 

প্রাব্রবন্ত রণে ভীত ব্য।ত্ৰাত্র!ত। ম্বগ। ইব ॥ঈ। 

ভারতকৌমুদী 
ইন্দেতি। অশনির্বজম্। প্রবিদ্ধ ক্ষিপ্ত, সুমহাত্বন। অভিমহাবলেন ভীমেন ॥৫| 
ঘোষেণেতি । মেদিনীং সমরভূমিম্। ভীম] ভীষখা! স| গদ1 1৬ 
তামিতি। প্রাদ্রবন্ অপাসরন্। নদন্থঃ কুর্বন্তঃ, রবান্ কোলাহলান্ ॥৭। 

তমিতি। তস্থা গদায়াঃ, সংলক্ষ্য আকর্ণা। মনজাঃ পদাতিয়ঃ ॥৮॥ 

তইতি। প্রাদ্রবন্ত পলায়স্ত। ব্যাদ্রেণ আত্রাতা আক্রান্তাঃ |৯॥ 

সিংহের ম্যায় গজ্জন করিতে থাকিয়া তাহাদের উদ্দেশে অতিভীষণ গদা 

উত্তোলনপূব্বক বেগে সেই শক্রপক্ষবিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥8॥ 

মহারাজ! ইন্দ্রনিক্ষিত বজ্র ন্যায় মহাবলভীমনিক্ষিপ্ত সেই গদাটা 

যাইয়। আপনার বন্ সৈন্যকে মথিত করিল ॥৫॥ 

রাজ! সেই ভীষণ গদা নিজের বিশাল শবে সমরভূমিকে যেন পুর্ণ 

করিতে থাকিয়া! এবং তেজে আলোকিত হইয়া! আপনার পুত্রগণের ত্রাস উৎ- 
পাদন করিয়াছিল ॥৬। 

সেই মহাবেগা ও তেজো বেষ্টিত গদা আসিতেছে দেখিয়া আপনার পক্ষের 

যোদ্ধারা সকলে ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতে করিতে সরিয়া গেলেন ॥৭॥ 

মাননীয় রাজ। ! গদাটার সেই অসহ্য শব্দ শুনিয়। পদাতিরা ভূতলে 

পড়িয়া গেল এবং রথীরাও রথ হইতে পতিত হইলেন ॥৬॥ 

গদাধারী ভীমসেন বধ করিতে লাগিলে, আপনার পক্ষের মেই সৈন্েরা 
ভীত হইয়৷ ব্যাত্রাক্রান্ত হরিণগণের ন্তায় পলায়ম করিতে লাগিল ॥৯॥ 
_৫)**প্রহিতা মহতী গদা-..পি,..প্রবিদ্।! সংহতাত্মনা-..নি।  (৭)...তেঞ্জোইভি- 

বুংহিতাম্-'পি। 
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স তান্ বিদ্রীব্য কৌন্তেয়ঃ সংখ্যেহমিত্রান্ ছুর।সদাঁন্। 
স্তপর্ণ ইব বেগেন পক্ষিরাড়ভ্যগাচ্চমুম্ ॥১০। 
তথা তু বিপ্রকূর্বাণং রথযৃখপবৃথপম্। 

ভীমসেনং মহারাজ! ভারদাজঃ সমভ্যয়াৎ ॥১১। 

দ্রোণস্ত মরে ভীমং বারযিত্বা শরোম্মিভিঃ। 
অকরোৎ সহস! নাদং পাগুনাং ভয়মাদধৎ ॥১২। 

তদ্যুদ্ধমাপীৎ সুমহদঘোরং দেবাস্থরোপমমূ। 

দোস্ত চ মহারাজ! ভীমন্ত চ মহা ত্বনঃ ॥১৩। 

ঘদ। তু বিশিখৈস্তীক্ষেও৫%৫ ণচাপপরিচ্যুতৈঃ | 
বধ্যতে ন্ম রণে বীরঃ শতশোহ্থ সহআশঃ ॥১৪॥ 

তদ] রথাদবপ্ন,ত্য বেগমাস্থায় পাণুবঃ। 

নিমীল্য নয়নে রাজন! পদাতির্ে।ণমভ্যয়াৎ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। অগিত্রান্ শন্ধন। স্থপর্ণো গরুড়ঃ 0১০। 
ভথেতি। বিপ্রকুূর্বাণ বিদ্রাবয়স্থুম, রথযুখপধৃখপং রথসমূহরঙ্কসমুহরক্দকম্ ॥১১। 
প্রোণ ইতি । শরোম্মিভিবাণশ্রেণিভিঃ। পাগুনাং পাগুবসৈন্তানীম্ ॥১২| 

তদিতি। দেবান্বরোপম* দেঁবান্রযুদ্ধতুল্যম্ ॥১৩। 
যদদেতি। বধ্যতে আহন্ততে । পাণ্ডবে। ভীম: | নদ্বননিমীলনৎ তাধগবস্থায়াং বীরধর্মনঃ 

পধ।তি: পাদচারী সন্, অভায়াৎ হঠেশাক্রমণার্থম হ্যগচ্ছঙ |১৪-১৫। 

ভীমসেন সেই ছুদ্ধধ শত্রগণকে যুদ্ধে পরাস্তৃত করিয়! পক্ষিরাজ গরুড়ের 
হ্যায় বেগে বিপক্ষসৈম্তমধ্যে গমন করিলেন ॥১৩। 

মহারাজ! বহুরথরক্ষক ভীমসেন সেইভাবে আলোড়ন করিতে লাগিলে। 

প্রোণ তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১১। 

ক্রমে ত্রোণ বাণসমৃহদ্বার] ভীমসেনকে বারণ করিয়া ততঘ্দণ|ং পাগুবপক্ষের 

ভয় উৎপাদন করতঃ সিংহনাদ করিলেন ॥১২।॥ 

মহারাজ! তখন ভ্রেণ ও মহাঁবল ভীমসেনের সেই মহা যুদ্ধ দেবাস্ুর- 

যুদ্ধর ন্যায় ভয়ঙ্করভাবে হইতে লাগিল ॥১৩। 

(১২)...পাগু নাং ভয়বর্ধনম--পি। (১৩) ততস্তয়োর্মহদযুদ্ধম্ ' পি। (১৪) দ্রোখ- 

চাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ। বধ্যতে সমবে বীরঃ..বঙ্গ বন্ধ. দ্রোশচাপবিনিঃ্তৈঃ "বা শি। (১৫) 

ততো রখাদবপ্নত্য-..পি বা নি। 



১০৪৪' মহাণাভারতে দ্রৌোণ-- 

যথ। হি গোরুষো বর্ধং প্রতিগৃহ্বীতি লীলয়।। 

তথ! ভীমো নরব্যাত্রঃ শরবর্ধং সমগ্রহীৎ ॥১৬। 
স বধ্যমানঃ সমরে রথং দ্রোণস্ত মারিষ!। 
ঈষায়াং পাঁণিন। গৃগ্থ প্রচিক্ষেপ মহাবলঃ 1১৭ 
দ্রোণস্ত সত্বরো রাজন্ ! ক্ষিপ্তো তীমেন সংযুগে। 
রথমন্যাং সমাস্থায় ব্যুহদ্বারমুপাযযে ॥১৮1 
তন্মিন্ ক্ষণে তু সংঘন্তা। তুর্ণমশ্বানচোদয়ৎ। 

ভীমসেনস্ত কৌরব্য ! তদদুতমিবাঁতবৎ 1১৯ 
ততঃ স্বরথমাস্থায় ভীমসেনে মহাবলঃ। 

অভ্যদ্রবত বেগেন তব পুত্রস্ত বাহিনীম্ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 

যথেতি। গোবৃষেো মহাবৃষভ£। লীলয়। অনাধাসেন। শরবর্ষং প্রোণস্য ॥১৬। 

সইতি। বধ্যমান আহন্তমান: | ঈষায়াং তিধ্যগ্দারুণি, গৃহ গৃহীত! ॥১৭। 
দ্রোণ ইতি। সমাস্থায় আরুহা, উপাধযৌ প্রতিবিধানাক্ষমত্থাৎ ॥১৮। 
তশিন্িতি। সংঘস্তা সারখিঃ। নিবিড়বিপক্ষমধে) রথচালনমেবাড়ুতম্ ॥১৯। 

তত ইতি। আস্থায় আরুহ্থ । অভ্যদ্রবত অভ্যধাব ॥২০। 

রাজ! যখন মহাবীর ভীমসেন ভ্রোণকান্ম্ুকনির্গত শত শত ও সহস্র 

সহত্র তীক্ষ বাণদারা আহত হইতে লাগিলেন, তখন তিনি রথ হইতে 

লাফাইয়া পড়িয়া নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া বেগ অবলম্বনপূর্বক পাদচারে 
দ্রেণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৪-_-১৫॥ 

তৎকলে মহাঁবৃষ যেমন অবলীলাক্রমে বৃষ্টি গ্রহণ করে, সেইরূপ নরশ্রেষ্ 

ভীমসেন দ্রোণের বাণবধণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥ , 

মাননীয় রাজ! দ্রোণ বাণদ্বারা তাড়ন করিতে থাকিলেও, মহাবল 

ভীমসেন যাইয়। হস্তদ্বারা দ্রোণের রথের ঈষ! (ভেরচা কাঠ) ধারণ করিয়। 

রথখানাকে নিক্ষেপ করিলেন ॥১৭॥ 

রাজা! ভীম নিক্ষেপ করিলে, দ্রোণ সত্বর অন্য রথে আরোহণ করিয়া 

ব্যুহদ্ধারে চলিয়া গেলেন ॥১৮॥ 
কৌরবনন্দন! সেই সময়ে ভীমের সারথি সত্বর অশ্ব গুলিকে ভীমের দিকে 

চালাইয়! দিল) তাহ! যেন অন্তত বলিয়া! বোধ হইল ॥১৯॥ 
০০) পূর্বার্ধীৎ পরম্ দৃশ্ঠতে তাবকৈরোধৈধিশ্ময়োংফুল্পলোচনৈ:। পরিহত্য রধং 
দ্রোণশ্চ ণিতং তং ম্হীতলে ॥ ইতি পাদচতুষ্টমমধিকং পি বানি। 

পাশা? 
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ন্ ক্ষত্রিযানাজৌ। বাতো! বৃক্ষানিবোদ্ধতঃ। 
অগচ্ছন্দীরয়ন্ সেনাং সিন্ধুবেগো নগানিব ॥২১। 

ভোজানীকং সমাসাগ্ হাদ্দিক্যেন তু রক্ষিতমূ। 
প্রমথ্য বহুধা রাজন! ভীমসেনঃ সমভ্যয়াৎ ॥২২॥ 

সন্ত্রাসয়ন্ননীকানি তলশব্েন মারিষ !। 
আর্দিয়ছু সর্ববসৈন্যানি শার্দিল ইব গোর্যান্ ॥২৩ 
ভোজানীকমতিত্রম্য কাম্বোজানাঞ্চ বাহিনীমূ। 
তথ! প্লেচ্ছগণাংশ্চান্যান্ বছুন্ যুদ্ধবিশারদান্ ॥২৪॥ 

সাত্যকিঞ্চপি সংপ্রেক্ষ্য যুধ্যমানং মহারথম্। 

রথেন যত্তঃ কৌন্তেয়ো৷ বেগেন প্রযযৌ তদা ॥২৫॥ 
ভীমঘেনো মহারাজ! দ্রষ্উকামো ধনগ্য়মূ। 

অতীত্য সমরে যোঁধাংস্তাবকান্ পাঙুনন্দনঃ ॥২৬॥ (বিশেষকম্) 

তারতকৌমুদী 
সতমুদ নতি | উদ্ধতো| বেগবান্। সিন্ধোর্নগ্া বেগ: নগান্ পর্বতান্।২১। 
ভোজেতি। হার্দিকোন হৃদিকপুত্রেণ ক্লতবন্মনা। প্রমথ আলোডা ॥২২। 

সন্্াস়ন্লিতি। তলশবেন করতলধ্বনিন]। গোবুষান্ মহাবুষভান্ ॥২৩॥ 
ভোজেতি। অতিক্রম্য জয়েন। যে যত্ত্বান্। যোধান্ যোদ্ধন্ /২৪--২৬ 

তাহার পর মহ।বল ভীমসেন আপন রথে আরোহণ করিয়া বেগে আপনার 

পুত্রের সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২০॥ 

বেগবান্ বায়ু যেমন বৃক্ষসমূহকে মর্দন করে, সেইরূপ ভীমসেন যুদ্ধে 
ক্ত্রিয়গণকে মর্দন করিতে থাকিয়|--নদীর বেগ যেমন পর্বতসমূহ বিদীর্ণ 
করিয়া গমন করে, তেমন কৌরবসৈম্ত বিদীর্ণ করতঃ গমন করিতে 

লাগিলেন ॥২১। 

রাজ।! ক্রমে ভীমসেন কৃতবর্মরক্ষিত ভোজসৈন্যের নিকটে উপস্থিত 

হইয়া তাহা আলোনুন করিয়া যাইতে থাকিলেন ॥২২॥ 

মাননীয় রাজা! ব্যাত্্র যেমন বিশাল বৃষগণকে গীড়ন করে, সেইরূপ 

ভীমসেন করতলশবে সৈম্থগণের ত্রাস উৎপাদন করতঃ তাহাদিগকে পীড়ন 

করিতে লাগিলেন ॥২৩। 

(২২)... প্রঘ্য তরনা বীরম্তদপ্যতিবলোহভ্যয়াৎবপি বা নি। (২৪). ধরদানাধ। 

বাহিনীম...পি বা নি, অথ শ্নেচ্ছগণান্...পি। (২৫). প্রযযৌ তত পি। 



১০৪৬ মহাভারতে দ্রৌণ- 

সোহপশ্ঠদজ্জুনং তত্র যুধ্যমানং মহারথম্। 

সৈন্ধবস্ত বধার্ধায় পরাক্রান্তং পরাক্রমী ॥২৭! 
তং দুষ্ট পুরুষব্যাপ্রশ্চুক্রোশ মহত রবান্। 
প্রাবট্কালে মহারাঁজ! নদন্নিব বলাহকঃ ॥২১। 

তং তশ্ত স্থমহানাদং পার্থঃ শুশ্রাব নর্দতঃ | 

বাস্থদেবশ্চ কৌরব্য ! ভীমসেনস্ত সংযুগে ॥২৯। 
তো শ্রুত্ব। যুগ্পদ্ধীরৌ নিনদং তস্য শুল্সিণঃ। 
পুনঃ পুনঃ প্রাণদতাং দিদৃক্ষত্তোৌ৷ বৃকোদরম্ ॥৩০। 
ততঃ পার্ধো মহানাদং মুঞ্চন্ বৈ মাধবশ্চ হ। 

অভ্যয়াতাং মহারাজ ! নদন্তোৌ৷ গোর্ষাবিব ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। স ভীমসেন:। সৈম্ধবন্ত সিদ্ধুরাজন্য জয়দ্রথম্য ॥২৭। 
তমিতি। টুক্রোশ চকার। প্রাবৃট্কালে বর্মাসময়ে । বলাহকে। মেঘঃ ॥২৮। 
তমিতি। পার্থ: অঙ্ছন:, বাস্ছদেবসাহচধ্যাংৎ। সংযুগে যুদ্ধে ॥২৯। 
তাবিতি। বীরৌ কৃষ্ণাজ্নৌ। শুশবিণস্তেজঃসস্তাপবতঃ | দিৃক্ষস্তো দরষ্ট িচ্ছন্তৌ ॥৩০| 

তত ইতি । মাধবঃ রুষ্ণঃ। অন্যয়ীতামুত্সাহেনাগ্রবপ্চিনাবভবভাম্ ৪৩১ 

মহারাজ! কুন্তীপুত্র পাুনন্দন ভীমসেন এইভাবে ভোজসৈন্য, কান্বোজ- 

সৈন্য ও যুদ্ধবিশারদ অপর বহু স্েচ্ছগণকে অতিক্রম করিয়া, যুধ্যমান মহারথ 
সাত্যকিকে দেখিতে পাইয়া, অজ্জুনদর্শনার্থে যত্ত্বান্ হইয়া, আপনার পক্ষের 

অপর যোদ্ধাদিগকেও অতিক্রমপুর্বক রথারোহণে বেগে গমন করিতে 

থাকিলেন ॥২৪-_২৬ 

পরে পরাক্রমশালী ভীমসেন মহারথ ও পরাক্রান্ত অজ্ঞনকে জয়দ্রথবধের 

জন্য যুদ্ধ করিতে দেখিলেন ॥২৭॥ 
মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন অজ্ঞুনকে দেখিয়া বর্ষাকালে গজ্জনকারী 

মেঘের ন্তায় বিশাল সিংহনাদ করিলেন ॥২৮। 

কৌরবনন্দন! কৃষ্ণ ও অজ্জবন রণস্থলে গজ্জনকারী ভীমসেনের সেই 

মহানাদ শুনিতে পাইলেন ॥২৯॥ 

তেজন্বী ভীমসেনের সেই সিংহন।দ শুনিয়! তাহাকে দেখিবার ইচ্ছ। 

করিয়া মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জুন একদ| বার বার না করিলেন ॥৩০1 

..(২৭).-সৈন্ধবশ্ত বধার্থং হি-.পি বানি) (২৯) তং তশ্ক নিনদং থোরম্...পি বা ণি। 

(৩*)." দিদৃক্ষু তৌ বৃকোদ্রম্-_লি। 



পর্ববণি একাদশীধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৪৭ 

ভীমসেনরবং শ্রুত্বা ফান্তনস্য চ ধন্বিন; 

অপ্রীয়ত মহারাজ ! ধর্শপুত্রো যুধি্টিরঃ ॥৩২। 

বিশোকশ্চীভবদ্রোজ। শ্রুত্বা তং নিনদং তয়োঃ। 

ধনপ্তীয়স্ত চ রণে জয়মাশাস্তবান্ বিভূঃ ॥৩৩| 

তথা তু নর্দমানে বৈ ভীমসেনে মদোৎকটে। 

ম্মিতং কৃত্বা মহাঁবাহুর্ধন্পুত্রে। যুধিষ্ঠিরঃ। 

হৃদ্গতং মনস! প্রাহ ধ্যাত্বা ধর্মভূতাং বরঃ ॥৩৪॥ 

দ্র ভীম ! ত্বয়া সংবিৎ কৃতং গুরুবচন্তথা । 

নহি তেষাং জয়ে! যুদ্ধে যেষাং ছেষ্টাসি পাগুব ! ॥৩৫॥ 

দিষ্ট্য! জীবতি সংগ্রামে সব্যসাচী ধনগ্ীয়ঃ | 

দিষ্ট্যা চ কুশলী বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥৩৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

ভীমেতি। ফাল্গুনন্য অজ্জুনম্ ॥৩২। 

বিখোক ইতি । বিশোকো| নিরুদ্ধেগ । আশান্তবান আশাবিষম়ীরুতবান্ ॥৩৩। 

তথেতি । মদৌৎকটে মত্ততোদ্ধতে। স্মিতং মন্দহাম্যম্। যট্পাদে।ইং লেক: 1৩৪। 

দত্তেতি। সংবিৎ সন্কেত:, গুরুবচো জোষ্টন্রাতুর্মে বাকাপ।লনম্ 1৩৫ 

মহারাজ! ক্রমে কৃষ্ণ ও ভাজ্বন সিংহনাদ ছাড়িয়। গজ্জনকারী ছুইট। 

মহাঁবৃষের স্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥৩১। 

মহারাজ! এদিকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমসেনের ও ধনুদ্ধীর অঙ্জুনের সেই 

মিংহনাঁদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥৩২॥ 

এবং প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদের সিংহনাদ শুনিয়। নিরুদ্বেগ 

হইলেন, আর যুদ্ধে অর্জুনের জয়ের আশাও করিলেন ॥৩৩। 

মদমন্ত ভীমসেন সেইরূপ গজ্জন করিলে, মহাবাহু ও ধাম্মিকে্ট ধর্মপুত্র 

যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাত্য করিয়া চিন্তাপূর্বক মনের ভাব মনে মনে বলিতে 

লাগিলেন__॥৩৪। 

ভীমসেন ! তুমি অর্জুন ও সাত্যকির জীবনসম্কেত জানাইয়াছ এবং 

জ্যোেষ্ঠভ্রাতার আদেশ পালন করিয়াছ। পাগুব! তুমি যাহাদের উপরে 

বিদ্বেষ কর, তাহাদের জয় হয় না ॥৩৫। 

ভাঁগ্যবশতঃ সব্যসাচী অর্জুন যুদ্ধে জীবিত আছেন এবং বীর ও যথার্থ- 

বিক্রমশালী সাত্যকিও কুশলে আছেন ॥৩৬। 



১০৪৮ মহাঙারতে দ্রোণ_ 

দিষ্ট্যা শুণোমি গর্জন্তৌ বাস্থদেবধনপ্য়ো | 
যেন শক্রং রণে জিত্বা! তপিতো। হব্যবাহনঃ | 

স হস্তা দ্বিতাং সংখ্যে দিষ্ট্যা জীবতি ফাল্গুনঃ ॥৩৭| 

যন্ত বাহুবলং সর্ধ্বে বয়মাশ্রিত্য জীবিতাঃ। 
সহস্তা রিপুসৈন্যানাং দিষ্ট্যা জীবতি ফাল্গুন2 ॥৩৮। 
নিবাতকবচা যেন দেবৈরপি স্ৃদুর্জয়াঃ। 
নিিতা ধনুষৈকেন দিষ্ট্য। পার্থ; স জীবতি ॥৩৯॥ 
কৌরবান্ সহিতান্ সর্ধবান্ গোগ্রহার্থে মমাগতান্। 

যোইজয়ম্মৎস্যনগরে দিষ্ট্যা পার্থঃ স জীবতি ॥8০॥ 
কালকেয়সহত্রাণি চতুর্দশ মহারণে। 

যোইবধীন্তুঞবীর্ষ্যেণ দিষ্ট্যা পার্থঃ স জীবতি ॥৪১। 

ভারতকৌমুদী 
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্ ভাগ্যন। সব্যসাটী উডয়ুহস্তেনাস্তসন্বন্ধী 1৩৬॥ 

দিষ্ট্যেতি। শৃণোমি তয়োর্গঞনমিতার্থথ। তপিতঃ খাগুবদাহেন। ষটুপাদ; শ্লোক: ॥৩৭1 

যস্তেতি। হন্তেতি ভূচ। ফাল্কুনোহজ্জুনঃ ॥৩৮| 

নিবাতেতি। নিবাতকবচাস্তদাখ্যা অন্থরাঃ। বনপর্ববৃত্তাস্তোহয়ম্ ॥৩১| 

কৌরবানিতি। বিরাটপর্বণি বৃত্তান্তোইয়ং দ্রষ্টব্য: । পার্থোহজ্জ্ীনঃ ॥9০। 
কালেতি। কালকেয়ান্তদাখ্য] অন্থরান্তোং সহস্বাণি ॥৪১৪ 

তাগ্যবশতঃ আমি কৃষ্ণ ও অজ্ঞুনের গজ্জন শুনিল।ম। যিনি (খাগ্ডবদ|হে) 

ইন্্রকে জয় করিয়! অগ্নিদেবের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন, যুদ্ধে শত্রহস্তা সেই 
অজ্জুন ভাগ্যবশতঃ জীবিত আছেন ॥৩৭॥ 

ধাহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া আমরা সকলে জীবিত রহিয়াছি, শক্রহস্ত। 

সেই অজ্জুন ভাগ্যবশতঃ জীবিত রহিয়াছেন ॥৩৮॥ 

যিনি দেবগণেরও অভিছুজ্জয় নিবাতকবচগণকে এক ধন্ুদ্বারা জয় করিয়া- 

ছিলেন, ভাগ্যবশতঃ সেই অর্জুন জীবিত আছেন ॥৩৯॥ 

যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহণের জন্য সমাগত সম্মিলিত সমস্ত কৌরবকে 

জয় করিয়াছিলেন, ভাগ্যবশত্ঃ সেই অজ্জন জীবিত আছেন ॥৪০॥ 

যিনি বাহুবলে মহাযুদ্ধে চতুর্দশসহত্র কালকেয় অন্নুর বধ করিয়াছিলেন, 

ভাগ্যবশ'5ঃ; সেই অজ্জন জীবিত আছেন ॥৪১। 
৮ শিপ পা পপওপ্পাীপপগাাশ পাতি শািশীশিশিটীল তি শি শশা তিশী ৩ 

(৩৭).'"জীবতি ফন্ধনঃ-নি। 
শা সপ ০ শপ পপ পপ সস পাপ পপ পপ আত জী পা পানা শীতশ সপ 



গর্ববণি একাদশ ধিকশততমো হধ্যায়ঃ । ১০৪৯ 

গন্ধররাজং বলিনং ছুর্য্যোধনকৃতেন বৈ। 

জিতবান্ যোহস্ত্রবীর্য্েণ দিষ্ট্য। পার্থঃ স জীবতি ॥৪২॥ 

কিরীটমালী বলবান্ শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণমারথি; | 
মম প্রিযুশ্চ সততং দিষ্ট্যা জীবতি কান্নঃ ॥৪৩। 

পুত্রশোকাভিসন্তগুশ্চিকীর্ষন্ কম্ম ছুক্করমূ। 
জয়দ্রথবধান্বেষী গ্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ হি যঃ। 

কচ্চিৎ স সৈহ্ধবং সংখ্যে হনিষ্যৃতি ধনগীয়ঃ ॥88॥ 

কচ্চিত্ীর্ণপ্রতিজ্ঞং হি বাস্থদেবেন রক্ষিতঘ্। 
অনস্তমিত অ।দিত্যে সমেথ্যাম্যহমজ্জুনম্ ॥৪৫॥ 

কচ্চিৎ দৈন্ধবকো রাজ! ছুর্য্যোধনহিতে রতঃ। 

নন্দয়িয্যত্যমিত্রাণি ফান্তনেন নিপাতিতঃ ॥৪৬। 
কচ্ছিদৃুর্য ধনে। রাজা ফাল্তনেন নিপাঁতিতম্। 

দুষ্ট সৈন্ধবকং সংখ্যে শমমন্মাস্ ধাস্ততি ॥৪৭। 

ভারতকৌমুদী 
গন্ধর্ধবেতি | ছুবেযোবনকৃতেন ছুষ্যোধননিমিত্তেন। জিতবান্ ঘেষঘাত্রায়াম্ ॥৪২। 

ক্রীটেতি। শ্বেত! অশ্ব। যশ্য সঃ, কু; সারধিধস্য সঃ ॥৪৩| 

পুত্বেতি। কর্ধ যুদ্ধমূ। শৈদ্ধবং জবদ্রথম্। হনিষ্তি হন্তং শক্ষ্যতি। যট্পাদে ইয়ং 

শোক? ॥9৪৪| 

কচ্চিদিতি। তীর্ণা গ্রতিজ্ঞ। মেন তম্। সমেষ্ামি প্রাপ্দ্যামি ॥৪৫॥ 

কচ্চিদিতি। নন্দয়িয্যতি আমোদথিযুতি, অমিত্রাণি শব্রুন্ 0৪৬ 

যিনি অন্ত্রবলে ঘোষযাত্রায় ছুধ্যে।ধনের জন্য বলবান্ গন্ধবর্বরাজ চিত্র- 

সেনকে জয় করিয়াছিলেন, ভাগ্যবশত্ঃ সেই অজ্জুন জীবিত আছেন ॥৪২। 

কিরীট ও মালাধারী, বলবান্, শ্বেতাশ্ব, কৃষ্ণপারথি এবং সর্বদা আমার 

প্রিয় অজ্ঞুন ভাগ্যক্রমে জীবিত আছেন ॥8৩। 

যিনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়! দুষ্কর কাঁধ্য করিবার ইচ্ছা করিয়া জয়দ্রথ- 

বধার্থে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন, সেই অঞ্জন যুদ্ধে সে জয়দ্রথকে বধ করিতে 

পারিবেন কি ?॥88॥ 

কষ্ণরক্ষিত উত্তীর্ণ প্রতিজ্ঞ অজ্জ্বনকে আমি সূর্ধ্যাস্ত হইবার পূর্বের পাইব 

কি?18৫ 

দুর্য্যোধনের হিতে নিরত রাজ! জয়দ্রথ অর্জুনকর্তৃক নিপাতিত হইয়া 

শক্রগণকে আনন্দিত করিবে কি ?॥3৬॥ 

১৩২ 



১০৫০ মহাভারতে 

দৃষ্টা বিনিহতান্ ভ্রাতুন্ ভীমসেনেন সংযুগে । 
কচ্ছিদৃছুর্য্যোধনো মন্দঃ শমমস্মাস্থ যাস্তাতি ॥৪৮। 

দৃষ্ট। চান্যান্ বছুন্ যোধান্ পতিতান্ ধরণীতলে । 
কচ্ছিদৃছুর্ষ্যৌধনে! মন্দঃ পশ্চাভীপং গমিষ্যতি ॥8৯॥ 

কচ্চিত্তীত্মেণ নে! বৈরমেকেনৈব প্রশাম্যতি। 
শেষস্য রক্ষণার্ঘঞ্চ সন্ধাস্াতি স্থযোধনঃ ॥৫০॥ 

এবং বহুবিধং তন্ত চিন্তয়ানস্ত পাথিব ! | 

কৃপযাঁভিপরীতস্ত ঘোরং যুদ্ধমবর্তত ॥৫১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্াঁং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 
জয়দ্রবধে যুধিষ্টিরহর্ষে একা দশীধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
কচ্চিদিতি। শমং শান্তিং তনিবন্ধনং সদ্ধিমিতি যাবত, ধাশ্ততি করিষ্ুৃতি ॥৪৭॥ 

দৃষ্টেতি | মন্দে। মুঢ়ঃ| যাশ্তি প্রাপ্তি 8৪৮| 
ৃষ্টেতি। যুধান্ত ইতি যোধা যোদ্ধারপ্তান্। পণ্চান্তাপমন্টভাপম্ ॥৪ন 

কচ্চিদিতি। নঃ অন্মাকমূ। সন্ধান্ততি সন্ধিং করিস্তি ॥৫০। 
এবমিতি। চিন্তয়ানগ্গেতি মকার।গমাভাব আধঃ। অভিপরীতন্ত ব্যাঞ্চচিত্তস্য ॥৫১॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারত।চ।ধ্য-শ্রীহরিদাসপিদ্ধান্তবগীশভট্টাচার্্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টীকায়াং ভারতকৌমৃদীসমাগ্যাম্থাং দৌণপর্বণি জয়দ্রথবধে একাদশ।ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ |০ 

__. রাজা ছূর্ধ্যো ধন যুদ্ধে জয়দ্রথকে অজ্জুন কর্তৃক নিপাতিত দেখিয়া আমাদের 

উপরে শান্ত হইবেন ত+? (সন্ধি করিবেন কি ?) ॥৪৭॥ 

ভীমসেন যুদ্ধে ভ্রাত্বগণকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া মূঢ় ছুর্যো।ধন 

আমাদের উপরে শান্ত হইবে ত ?08৮॥ 

অন্ত বহুতর যোদ্ধাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া মৃঢ় ছুর্য্যোধন অনুতপ্ত হইবে 
কি ?॥8৯॥ 

এক ভীম্মবধেই আমাদের শক্রতার নিবৃত্তি হইবে কি? অবশিষ্ট বীরগণের 
রক্ষার জন্য ছুষ্যোৌধন সন্ধি করিবে কি ? ॥৫০॥ 

রাজা! কৃপাকুলচিত্ত যুধিষ্ঠির এইরূপ নানীপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন ; 
সে সময়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছিল' ॥৫১॥ 

. ৫৮)-.শমমস্থান্ ধাশ্ততি-পি বঙ্গ বর্ধ। (৪৯)...অন্ান্ “মৃহাযোধান্..পি বা নি | 

(৫*)...বৈরং সমমেকেন যাস্ততি-"পি বানি। (৫১)."চিম্কয়তঃ সদ1-..পি,-""চিন্তয়তন্তর1.* 

বানি। * “*"ষড়বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ; বঙ্গ বদ্ধ, “"'অষ্টাবিংশত্যধিকশত- 

তমোধধ্যায়ঃ বা রানি। 
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পধুতরাষ্ট্ী উবাচ। 

তং তথা নর্দমানন্ত ভীমসেনং মহ।বলমৃ। 

মেঘস্তনিতনির্ধোষং কে বীর পর্যবারয়ন্ ॥১| 

নহি পশ্যাম্যহং তং বৈ ত্রিযু লোকেষু সঞ্ভীয় ! | 

ুদ্বস্ত ভীমসেনস্য বস্তিষ্ঠেদগ্রতো রণে ॥২| 
গদামুদ্যচ্ছতস্তস্ত কালস্তেব মহান্বধে | 

নহি পশ্ঠাম্যহং তাত! যন্তিষ্ঠেত রণাজিরে ॥৩| 

রথং রথেন থে। হন্যাৎ কুগ্জরং কুগ্তরেণ চ। 

কন্তস্ত সমরে স্থাত। সাক্ষীদপি পুরন্দরঃ ॥8॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 

তমিতি। নর্দমানং গর্জন্থম। মেঘস্ত শুনিতং গজিতমিব নির্দোষ যন্মিন্ ভদ্- 

মথ। তথা ॥১। 

নহীতি। অগ্রতঃ সম্মুখে । অত্র মহাঈছেগে ব্যজ্যতে ॥২। 

গদামিতি । উদ্যচ্ছত উত্তোলয়তঃ, কালশ্ত যমস্তাঃ নৃহামৃধে মহাযুদ্ধে ॥৩| 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন__“মহাবল ভীমসেন মেঘগজ্জনের নায় সেইরূপ গন্তীর 

গজ্জন করিতে লাগিলে, কোন্ বীরেরা তাহাকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন ?॥১॥ 
সঞ্জয়! ঘিনি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ তীমসেনের সম্মুখে থাকিতে পারেন, সে প্রকার 

বীর আমি ত্রিভুবনেই দেখিতে পাই না ॥২। 

বৎস! ভীমসেন যমের স্তায় মহাযুদ্ধে গদা উত্তোলন করিয়া দাড়াইলে, 

রণস্থলে তাহার সম্মুখে যিনি থাকিতে পারেন, তেমন লোকই আমি দেখি 

না ॥৩॥ 

যে, রথদ্বারা রথ ও হাতীদারা হাঁতী বিনাশ করে, ভা'র যুদ্ধে কে থাকিতে 

পারে ? সাঙ্ষাং ইন না ॥৪। 

তে নিনদন্ত তথা তন্ধ ভীমসেনম্-' পি বানি (২)..-ব্িযু পোকেধু কঞ্চন .ঝানি' 

(৩) গণ্ধাং যুযুৎসমানস্ত কালস্তেবেহ সয়!” ব| শি। 



১০৫২ মহাভারতে দ্রোন- 

ু্ধস্ত ভীমসেনস্ত মম পুত্রান্ জিঘাংসতঃ | 
দুর্য্যোধনহিতে ঘুক্তাঃ মমতিষ্ঠস্ত কেহগ্রতঃ ॥৫॥ 
ভীমসেনদবাগ্রেস্ত মম পুত্রতৃণৌলপান্। 

প্রধক্ষ্যতো রণমুখে কেহতিষ্ঠন্নগ্রতো নৃপাঃ ॥৬| 
কাল্যমানান্ হি মে পুত্রীন্ ভীমেনাবেক্ষ্য সংযুগে । 
কাঁলেনেব প্রজাঃ সর্ববাঃ কে ভীমং পধ্যবারয়ন্ ॥৭॥ 

ন মেহজ্জুনান্তয়ং তাদৃক্ কৃষ্ণাননীপি চ সাত্বতাৎ। 

হুতভু গ্জন্মনে নৈব যাদৃগ্ভীমাদ্য়ং মম ॥৮| 
ভীমবহ্েঃ প্রদীপ্তস্ত মম পুত্রান্ দিধন্ষতঃ | 

কে শূরাঃ পর্য্যবর্তত্ত তন্মমাচক্ষু সপ্ভীয় ! ॥৯| 

ভারতকৌমুদী 
রথমিতি। স্থাত] স্থাস্ততি, সাক্ষাৎ পুরন্দবোহপি নেত্যর্থঃ 181 

কুদ্ধস্তেতি। জিঘাংসতে। হ্তমিচ্ছতঃ। যুক্ত উদ্যতাঃ ॥৫| 
ভীমেতি। পুত্রা এব তৃণোলপা: শুধ্কতণলতাস্থান্ ।৬। 
কাল্যেতি। কাল্যমানান্ পীভ্যমানান। কালেন রুধেণ, গ্রজাঃ প্রাণিনঃ ॥৭॥ 

নেতি। সাত্বতাৎ সাত্বতবংশ্তাৎ। হুতভূজে] বহ্ধেজম যশ ওমান ধৃষ্টছাক্াহ ৮] 

ভীমেতি। প্রদীপ্ত্ত প্রলিতস্য। দিবক্ষতো দগ্ধ,গিচ্ছঃ সম্মুখ ইতি শেষ: ।৭| 

ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পুত্রগণকে বধ করিবার ইচ্ছ। করিলে, দুর্য্যেধনের 
হিতে উদ্যত কোন্ বীরের তাহার সম্মুখে ছিলেন ? ॥৫॥ 

ভীমসেনরূপ দাবাগ্নি আমার পুত্রগণরূপ শুক্ধ তৃণ-লতা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে, কোন্ রাজারা যুদ্ধে তাহার সম্মুখে রহিয়াছিলেন ?1৩। 

রুদ্র যেমন প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণী গীড়ন করেন, সেইরূপ ভীমসেন যুদ্ধে 
আমার পুত্রগণকে গীড়ন করিতেছে দেখিয়া কীহারা তাহাকে বারণ করিতে 

লাগিলেন ?॥৭॥ 
ভীম হইতে আম।র যেরূপ ভয় হয়, সেরূপ তয় অর্জন হইতে, বা সাত্ৃত- 

বংশীয় কৃষ্ণ হইতে, কিংবা ধৃষ্ছ্যয় হইতে হয় না ॥৮। 
সগ্তয়! ভীমসেনরূপ অগ্নি প্রঙ্লিত হইয়া আমার পুত্রগণকে দ্ধ 

করিবার ইচ্ছ। করিলে, কোন্ বীরেরা তাহার সম্মুখে রহিয়।ছিলেন, তাহ! 

আমার নিকট বল' ॥৯| 

(৬)''"মম পুআ্রাংস্বণোলপম্নবা নি। (৮). নাপি কৃষ্ণচ্চ সাত্ৃতা'' বঙ্গ বর্ধ। * 



পূ্ববণি দবাদশীধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১০৫৩ 

সঞ্জয় উবাচ। 
তথা তু নার্ঘমানং তং ভীমসেনং মহাবলমৃ। 

তুমূলেনৈব শব্দেন কর্ণোইপ্যভ্যদ্রবদ্ধলী ॥১০॥ 
ব্যাক্ষিপ্য বলবচ্চা'পমতিমী ত্রমমর্ধণঃ 
কর্ণ; স্ববুদ্ধমাকাজ্ফন্ দর্শয়িস্যন বলং বলী। 

রুরোধ মার্গং ভীমস্ত বাতন্তেব মহীরুহ? ॥১১। 
ভীমোহপি দৃষ্ট সাবেগং পুরো বৈকর্তনং স্থিতম্। 
চুকোপ বলবদীরশ্চিক্ষেপাস্ত শিলাশিতান্। 
তান্ প্রত্যগুহ্থাৎ কর্ণোইপি প্রতীপং প্রেষয়ন্ শর!ন্ ॥১২। 
ততস্ত সর্বঘোধানাং যততীং প্রেক্ষতামপি । 
গ্রাবেপন্নিব গাত্রাণি কর্ণভীমঘমাগমে ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 
তথেতি। দর্দিমানং গজন্ুম। শবেন জয়কোলাহলেন, অভ্যপ্রবৎ অভ্যধাবৎ ॥১০| 
ব/।ক্ষিপ্যেতি। বার্গিপ্য আৰু, বলবং দুঢম্। অমর্ণঃ তুদ্ধঃ | ষট্পাদোহয়ং ফ্লোক:)১১। 
ভীম ইতি। বৈকর্তনং কর্ণমূ। বগবদধিকমূ। শিলায়াৎ শিভান্ ঘর্মণেন গ্ধারীকুতান্ 

এবান্। প্রতীপং প্রতিকলম্। অফ্খপি যট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২। 

তত ইতি। যতত।ং যুদ্ধ যতমানানাম্। প্রাবেপন্ অকম্পস্ত ॥১৩। 

.. সপ্য় বলিলেন_প্হরাজ! মহ।বল ভীমসেন সেইরূপ গজ্জন করিতে 

লাগিলে, বলবান্ কর্ণ ও তুমুল জয়কেল।হলের সহিত উহার দিকে ধাবিত 
হইলেন ॥১০। 

ক্রুদ্ধ ও বলবান্ কর্ণ শক্তি দ্রেখাইবেন বলিয়া স্ায়যুদ্ধ কমন| করিয়! 
শ্রদৃঢ় ধন্গুখানাকে অত্যন্ত আকধণপুর্বক-বৃক্ষ যেমন বাধুর পথ রুদ্ধ করে, 
সেইরূপ ভীমসেনের পথ রুদ্ধ করিলেন ॥১১॥ 

মহাবীর ভীমসেনও আবেগের সহিত সম্মুখস্থিত কর্ণকে দেখিয়া অত্যন্ত 

রুদ্ধ হইলেন এবং শিল।শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিত লাগিলেন । আবার 
কর্ণও তাহার প্রতিকুলে বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়া ইহার বাণগুলি গ্রহণ 
করিতে থাকিলেন ॥১২। 

কর্ণ ও ভীমের সম্মেলন হইলে, যুদ্ধের জন্য যন্ধবান্ ও যুদ্ধদর্শী সমস্ত 
যোদ্ধারই দেহ যেন ক।পিতে লাগিল ॥১৩। 

(১০)-*কর্ণে হাত্াদ্রব্' ধ্ধ। (১২)-দৃষ্ট| মাবেশম্নবদ্ধ। (১৩) প্রতঙং ্রেক্ষতা" 

তদ।-..পি ব্ধ। 



১০৫৪ মহাভারতে দ্রোণ--. 

রথিনাং সাঁদিনাঁঞ্চেব তয়োঃ শ্রুত্বা তলম্বনম্। 

ভীমদেনস্ত নিনদং ঘোরং শ্রুত্বা রণাজিরে। 
থঞ্চ ভূমিঞ্চ সংরুদ্ধাং মেনিরে তব সৈনিকাঃ ॥১৪। 
পুনর্ধোরেণ নাঁদেন পাগুবন্ত মহাত্খনঃ | 

সমরে সর্বযোধানাং ধনৃংষি ন্যপতন্ ক্ষিতৌ। ॥১৫॥ 

বিভ্রস্তানি চ সর্বাণি শকৃন্মাত্রং প্রস্থক্রবুঃ। 

বাহনানি মহারাজ ! বভৃবুবিমনাঁংমি চ ॥১৬| 

প্রাছুরাসন্ নিমিানি ঘোরাণি চ মহান্তি চ। 

গৃধকাকবৈম্চ1শীদন্তরীক্ষং সমাবৃতম্। 
তন্মিস্ত তুমুলে রাজন্! ভীমকর্ণনমাগমে ॥১৭॥ 

ততঃ কর্ণস্ত বিংশত্যা শরাণাং ভীমমা্দয়ৎ। 

বিব্যাধ চাস্য ত্বরিতং সুতং পঞ্চভিরা শুগৈঃ ॥১৮। 

ভারতকৌমুদী 
রথিনামিতি। সাদিনাং গজাশ্বারোহিণাঞ্চ গণা ইতি শেষঃ| তলম্বনং শরক্ষেপকালীন- 

হস্তাবাপধবনিম্। খমাকাশম্, সংকগ্ধাং ব্যাপ্তাম। যট্ুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪। 

পুনরিতি। পাণুবন্ত ভীমস্ত। ন্যপত্ন্ ভয়েনাবশহস্তত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৫। 
বিত্রস্তানীতি। শকঘিষ্ঠাম্, গ্রন্ক্ববুঃ তত্যজুঃ। বাহনানি গজাদীনি ॥১৬। 

প্রাুরিতি। নিমিত্তানি উহ্কাপাতাদীনি ছুর্লক্ষণানি। অয়মপি যট্পাদঃ গ্লোক: ॥১৭| 

মহারাজ! আপনার সৈন্তশ্রেণীভুক্ত রহী, গজারোহী ও অশ্বীরোহীরা 
সমরাঙ্গনে ভীম ও কর্ণের হস্তাবাপের চন্মনিম্মিত হস্তাবরণের) ধ্বনি এবং 

ভীমের তয়ঙ্কর গঙ্জন শুনিয়া আকাশ ও ভূমি ব্যাপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে 

করিল ॥১৪।॥ 

আবার মহাঁবল ভীমের ভয়ঙ্কর সিংহনাদে সমস্ত যোদ্ধার হস্ত হইতে 

ধনুগুলি ভূভলে পতিত হইল ॥১৫। 
মহারাজ! বাহন সকল ভীত হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল 

এবং বিষগ্নচিন্ত হইয়া পড়িল ॥১৬॥ 
রাজ! ভীম ও কর্ণের সেই তুমুল সম্মেলনে মহাভয়ঙ্কর ছুলক্ষেণ সকল 

আবিভূত হইতে লাগিল এবং গৃর্, কাক ও বকপক্ষিগণে আকাশ আবৃত 
হইয়া গেল ॥১৭॥ নি 

ূ (১৪)-.মেনিরে ক্ষরিযর্ভাঃ বঙ্গ বদ্ধ ঝ|নি। (৯ শরত্ধতে পি টু (১৭): 

ঘোরাণি স্থবহুষ্্যত.' পিব!নি। (১৮)."*বিব্যাধ চাশ্ ত্বরিতঃ...পি বানি। 



পর্বর্বণি দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১০৫৫ 

প্রহ্স্থ ভীমসেনশ্চ কর্ণং প্রত্য্দয়দ্রণে | 
সায়কানাং চতুঃষষ্্য। ক্ষিপ্রকীরী মহাঁবলঃ ॥১৯। 
তস্য কর্ণে৷ মহেম্বাসঃ সায়কা ংশ্চতুরো হক্ষিপৎ। 

অনংপ্রাপ্তাংস্ত তাঁন্ ভীমঃ সায়কৈর্তপর্ববতিঃ ॥২০। 

চিচ্ছেদ বহুধা রাঁজন্! দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্। 

তং কর্ণশ্ছাঁদয়ামাস শরব্রাীতৈরনেকশঃ ॥২১। (যুগ্মকম্) 

সচ্ছাগ্যমানঃ কর্ণেন বহুধা। পাগুনন্দনঃ | 
চিচ্ছেদ চাপং কর্ণস্য মুষ্টিদেশে মহারথঃ। 
বিব্যাধ চৈনং বহুতিঃ সাঁয়কৈর্নতপর্ববতিঃ ॥২২॥ 

অথান্যদ্ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বা চ সুতজঠ। 

বিব্যাঁধ সমরে ভীমং ভীমকন্া মহারথঃ ॥২৩| 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। আর্দিয়্দপীড়রৎ। স্ৃতং সারথিম্, আঁশুগৈর্বাণৈ: ॥১৮। 
প্রহস্তেতি। হাসোহয়ং বীরবাতিচারী ভাবঃ ॥১৯| 

তশ্েতি। চত্ুরশ্ততুসংখ্যকান্। শরাণাং ব্রাতৈঃ সমূহঃ ॥২০--২১। 

সইতি। বহুধ] বহুডিঃ শরৈরিত্যথ; | নতপর্বভিবন্কোপানৈ১ | ষটুপাদঃ ক্লোকঃ ॥২২| 

অথেতি। সঙ্গম আরোপিত গ্ুণম্, স্থতজঃ কর্ণ; ॥২৩। 

ক্রমে কর্ণ কুড়িটা বাণদ্বারা ভীমসেনকে গীড়ন করিলেন এবং পাঁচটা 

বাণদ্ধার। তাহার স।রথিকে তাড়ন করিলেন ॥১৮। 

পরে ক্ষিপ্রকারী এবং মহাবল ভীমসেনও হাস্য করিয়। চৌষটিটা বাণদ্বার 
কর্ণকে যুদ্ধে প্রতিগীড়ন করিলেন ॥১৯॥ 

রাজা! তখন মহাধনুদ্ধর কর্ণ ভীমের উপরে চারিটা বাণ নিক্ষেপ করি- 

লেন) সেই বাণগুলি না আপিতেই ভীমসেন লঘ্ুহস্ততা দেখাইতে থাকিয়া 
বনুতর নতপর্বব বাণদ্বারা সেগুলিকে ছেদন করিলেন। পরে কর্ণ আবার 

অনেক বাণসমৃহদ্বার৷ ভীমসেনকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন ॥২০-২১॥ 

কর্ণ বুবাণদ্বার। আচ্ছাদন করিলে, মহারথ ভীমসেন কর্ণের ধন্থুখানার 

ুষ্টিদেশ ছেদন করিলেন এবং নতপবর্ব বহুবাণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ 
করিলেন ॥২২। 

চে 

(১৯)-ভীমসেনোইপি : ক্ষিপ্রকারী মহাযশাপি ব। নি। (২০)""মহেঘাসো 

ব্যাক্ষিপচ্চতুরঃ শরান্.* বঙ্গ বদ্ধ । 



১০৫৬ মহাভারতে ড্রোণ__ 

তস্য ভীমো ভৃশং তুদধন্ত্রীন্ শরান্ নতপর্ববণঃ | 

নিচখানোরসি তদা সৃতপুত্রন্ত বেগিনঃ ॥২৪॥ 

তৈঃ কর্ণোহরাজত শরৈরুরোমধ্যগতৈস্তদ] | 
মহীবর ইবোদ গ্রস্তিশৃঙ্গো তরতর্ধভ ! ॥২৫॥ 

স্বত্ব চাঁস্ত রুধিরং বিদ্ধম্ত পরমেধুভিঃ | 

ধাতুপ্রস্তন্দিনঃ শৈলাদ্যথা। গেরিকধাতবঃ ॥২৬| 
কিঞ্চিদ্বিচলিতঃ কর্ণ? সংগ্রহ রাভিগীড়িতঃ 

ধনুঃ সপায়কং কৃত্বা ভীমং বিব্যাধ মারিষ ! | 
চিক্ষেপ চ পুনর্বাণান্ শতশো হথ সহজঅশঃ ॥২৭| 

সচ্ছাগ্ঘমানঃ সহসা কণেন দৃঢধন্বিনা | 
ধনুর্জ্যা মচ্ছিনভ,প৭ং প্রম্ময়ন্ পাঁওুনন্দনঃ ॥২৮। 

ভারতকৌমুদী 
তশ্তেতি। নিচখান প্রবেশরামাস, উরসি বঙ্গমি ॥২৪| 

তৈরিতি। উরোমবাগতৈর্বক্ষোমদ্াস্থিতৈঃ | উদগ্র উন্নতঃ ॥২৫। 

স্ত্াবেতি। ধাতুপ্রন্তন্দিনে। নানাবর্ণরসম্নাবিণঃ। গৈরিকধতবো রক্তরসাঃ ॥২৬। 
কিঞিদিতি | সসায়কং বাণযুক্তমূ। যট্পাদোহয়ং শ্লোক? ২৭ 

সইতি। ধন্ুর্জযাং কর্ণন্ত ধনুষো গুণম্। প্রন্ময়ন্ ঈষদ্ধদন্ ॥২৮। 
শপ স্পা শা শী 

তাহার পর ভয়ঙ্করকন্ম। মহারথ কর্ণ অন্য একখানা ধন্থু লইয়া! তাহাতে 

৭ আরোঁপণ করিয়া যুদ্ধে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৩। 
তখন ভীমসেন অত্যন্তন্ুদ্ধ হইয়া বেগবাঁন্ কর্ণের বক্ষস্থলে নতপব্ব তিনট। 

বাণ প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥২৪। 
ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন কর্ণ সেই বক্ষোমধ্যগত বণ তিনটাছার। ত্রিশৃঙ্গ উন্নত 

পর্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥২৫॥ 
তখন ধাতুস্রাবকারী পর্বত হইতে গৈরিকধাঁতুর ম্যায় মহাঁবাণবিদ্ধ 

কর্ণের দেহ হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ॥২৬॥ 
মাননীয় রাজ! কর্ণ গুরুতর প্রহারে নিতান্ত গীড়িত হইয়া কিঞ্চিৎ 

বিচলিত হইলেন। তথাপি তিনি ধন্থুতে বাণ যোজনা করিয়া ভীমকে বিদ্ধ 

করিলেন এবং পুনরায় শত শত ও সহস্র সহত্্ বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২৭| 

(২৪) তশ্ত ভীমোইথ সংক্রুদ্ধ১'"'স্থতপুত্রন্ত পাখিব !-_পি,- স্থতপুত্রম্ত বেগতঃ-বা 

নি। (২৫)...উরোমধ্যগতৈ: সদা-..বা নি। 



পর্ববণি দ্বাদশ[ধিকশততমো হ্ধ্যায়ঃ | ১০৫৭ 

সারথিধীস্ত ভল্লেন প্রাহিণোদ্যমস।দনম্ | 
বাহাংশ্চ চতুরস্তস্ত ব্যসুংশ্চক্রে মহাবলঃ ॥২৯॥ 

হতাশ্বাত্ত, রথীভর্ণং সম।প্ল,ত্য বিশাংপতে !। 

স্যান্দনং বৃষসেনন্ত সম।রোহন্মহারথঃ ॥৩০।॥ 

নিগিত্য তু রণে কর্ণং ভীমসেনঃ প্রতাঁপবান্। 
ননাদ বলবন্নাদং পর্জন্যনিনদোপমম্। 

তন্ত তং নিনদং শ্রত্বা প্রহৃক্টো ইভুদ্যুধিষ্ঠির; ॥৩১। 
কর্ণন্ত নিজিতং মতা ভীমসেদেন মারিষ 1 | 
সমন্তাচ্ছঙ্খনিনদং পাুসেনাকরোভদা ॥৩২। 
শক্রসেনাধ্বনিং শ্রুত্বা তাবকা হানদন্ ভূশমূ। 

গাণ্তীবং ব্যাক্ষিপৎ পার্থ; কষ্জো হপ্যজমবাদয়ৎ ॥৩এ| 

| ভারতকৌমুদী | 
সারখিমিতি। ধাহানম্ান্, বাসন বিগত্তপ্রাণান্, মহাবলঃ পাওুননান: ॥২৯| 

হতেতি। শ্যন্দনং রখমূ। মহারথ; কর্ণ: ॥৩০। 

শির্গিতোতি। বশবখ সাতিখরম্। প্রহষ্টোইভূজ্কগাবধারণাং। যইপাদোতঘং শোক? 1৩১। 

কর্মমিতি। সমন্থাত সর্বান্থ পিক্ষু। অকরোদানন্দেন 1৩২। 

দৃঢ়ধনুদ্ধর কর্ণ সহস| বাণদ্বারা আবুত করিলে, ভীমসেন ঈবং হাস্তা করতঃ 

সত্বর কর্ণের ধন্থুর গুণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১৮॥ 

এবং মহাবল ভীমসেন একট। ভন্নগ্বরা কর্ণের সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ 

করিলেন, আর তাহার চ।রিট। অথ্কে বধ করিলেন ॥২৯॥ 

নরনাথ! অশ্বগুলি নিহত হইলে, মহারথ কর্ণ স্বর নিজের রথ হইভে 

লাফ ইয়া পড়িয়া বৃষসেনের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥৩০। 

প্রতাপশালী ভীমসেন যুদ্ধে কর্ণকে জয় করিয়া মেঘগজ্জনের হায় গম্ভীর 
ও বিশাল সিংহনাদ করিলেন। ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠির 

আনন্দিত হইলেন ॥৩১। 
মাননীয় মহারাজ! তখন ভীমসেন কর্ণকে জয় করিয়াছেন মনে করিয়া 

পাগুবসৈন্তেরা সকল দিকে শঙ্ঘব্বনি করিতে লাগিল ॥৩২॥ 

শক্রস্ন্যের ধ্বনি শুনিয়া আপনার সৈন্যেরাও গুরুতর ধ্বনি করিতে 
থাকিল; ওদিকে অর্জন গাণ্ডীবটস্ক(র করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও পাঞ্চজন্য- 

শঙ্খ বাঁজাইতে থাকিলেন ॥৩৩ 

মি (২৯)...ব্যস্ংস্চক্রে মহ রথঃ-পি। 

১৩৩ 

৯. পাপ শপ ও পিপিপি শন পপ 



পাশ শী 

১০৫৮ মহাভারতে 

তন্তর্ধায় নিনদং ধ্বনিভীমস্থয নর্দিতঃ | 
অঞ্ীয়ৃত মহারাজ ! সর্বসৈন্যেযু দারুণঃ ॥৩৪॥ 
ততো! ব্যায়চ্ছতাং বীরৌ পৃথক্ পৃথগজিন্ষগৈঃ | 
সৃডৃপূর্বঞ্চ রাধেয়ে। দৃঢপূর্ববঞ্চ পাগুবঃ ॥৩৫॥ 

ইতি শ্রীমহভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়ীসিক্যাং ভ্রোণপর্বণি 

জয়দ্রথবধে কর্ণপরাজয়ে দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ & 
০4০ 

ভারতকৌমুদী 
এক্রসেনেতি। ব্যার্সিপৎ আকষবধ্বনিমকরোতৎ। অজ্ঞং পাঞ্চজগ্যশঙ্খম্ 1৩৩। 

তমিতি। নদ্দতো! গত; । অশছত সর্বেরেব ॥৩৪। 

তত ইতি । ব্যারচ্ছতাং ব্যাঘাম মকুরুতাম্ ক্ষেপেণ পধ্যআম্যতাম্। অঙগিঈগগৈবাণৈঃ। 

ৃদৃপূর্বং কোম্লতাপূর্বকম্, পরাজয়েন লঙ্জিতত্বাখ্; রাধে: কর্ন, দৃঢপূর্বাং দৃঢ়তাপূর্বকং 

জয়েনোত্সাহাতিরেকাহ ॥৩৫। 

ইতি মৃহামহোপাধ্যান্ম-ভারতাচাধ্য-শ্রুহরিদাসসিদ্ধান্তব।গীশভট্টাচাধ্যবিরচিতাঘ়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীনমাখ্যায়াং *দ্বোণপর্বণি জয় বে দ্বাদশাধিকখততমোহধ্যায়ঃ ॥০| 

0 

ত1রতভাবদীপঃ 

শিনদন্তমিতি ॥১--২॥ যুধুংমমানন্য ব্যাপারয়তঃ ॥৩--১৩।  সংরুদ্ধামেক তামাপন্ন।ম্ 

॥১৪--৩৪॥ ব্যারচ্ছতাং প্রাহরতাম্ ॥৩৫॥ 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলক্গীনে ভারতগাবদীপে দ্বাদখাণিকনততমোইপ্যায়; ॥১১২। 
০০. 

মহারাজ! তখন গজ্জনকারী ভীমসেনের দারুণ কণ্চধ্বনি সেই সমস্ত 
ধ্বনিকে অন্তহিত করিয়া সকল সৈন্যের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল ॥৩৪॥ 

তদনন্তর বীর কর্ণ ও ভীমসেন বাণদ্বার পথক্ পৃথক্ ব্যায়াম করিতে 

লাগিলেন? কর্ণ কোমলতাপুব্বক, আর ভীম দৃঢ়তাপুব্বক বাণক্ষেপ করিতে 
থাকিলেন? ॥৩৫। 

শসার €ঠ চিনি উস সিটি 

50৩ 

সপ মাসি 

(৩৪) অন্তর্ধায় নিনাদং তং ভীমস্ত নদতো ধ্বণি:-'.পি। (৩৫). পৃথক্ পৃথগরিন্দমমৌ-+। 
পি। * *সপ্টবিংশতাধিকশততমোইধ্যায়ঃ বঙ্গ বদ্ধ, “*..একোনত্রিংশদধিকখততমো- 

ইধ্যায়ঃ বার! নি। 



ব্রয়োদশাধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ | 
০০ সপীটিশ ০] 0 ০ 

ও 

সঞ্জয় উবাচ। 
তম্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে সৈম্াবায়|্ছনে গতে। 
সাত্যকৌ ভীমসেনে চ পুনত্রন্তে দ্রোণমভ্যয়াৎ। 
ত্বরন্নেকরথেনৈব বহু কৃত্যং বিচিন্তয়ন্ ॥১॥ 

ম রথস্তব পুত্রন্ত ত্বরয়া পরয়া যুতঃ। 

তুরণমভ্যদ্রবদদ্রোণং মনোৌমারুতবেগবান্। 
উবাচ চৈনং পুত্রস্তে সংরস্তাপ্রভলোচন? ॥২। 
অজ্জঞ্নো ভীমসেনশ্চ সাত্যকিশ্চাপর।জিতঃ | 

বিজিত্য সর্বসৈন্যানি স্থমহান্তি মহা'রথাঃ ॥৩| 

সংপ্রাপ্ডাঃ সিন্ধুরাঁজস্ত সমীপমনিব।রিতা। 

ব্যায়চ্ছন্তি চ তত্রাপি সর্ব এব মহারথাঁঃ ॥৪॥ (বৃথাকম্) 

তারতকৌমুদী | 
তন্ষিনিত্তি। বিলুশিতে আলোডিতে, সৈদ্ধবায় জয়প্রথায়। পুছে। ছুষ্যোধনঃ | ঘট 

পাদোহয় শোক? ॥১। 

সইতি। পরয়া মহত্য।। সংরস্তাৎ ক্রোধাৎ। অয়মপি যটপাদঃ শোক: ॥২। 

অল্দ্রন ইতি। সুমহ্থান্তি অতিবিশালানি। ব্যায়চ্ছন্থি অগ্নুশে পেএ শ্রাম্যস্তি ॥৩-_৪॥ 

সঞ্জয় বলিলেন__“মহারাজ ! কৌরবসৈন্য আালে।ডিত হইলে এবং ভ্রমে 

অজ্্বন, সাত্যকি ও ভীমসেন জয়দ্রথের দিকে গমন করিলে, আপনার পুত্র 

(দুর ধন) বহুতর কর্তব্য বিষয় চিন্তা করতঃ সঙ্র একরথেই দ্রোণের নিকট 

গমন করিতে লাগিলেন ॥১॥ 

আপনার পুত্রের সেই রথখান। অত্যন্তত্বরাদ্বিত 'এবং মন ও বামুর ন্যায় 
বেগবান্ হইয়! স্বর প্রেণের নিকট উপস্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র 
(ছর্ষ্যোধন) ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়। দ্রোণকে বলিলেন__॥১॥ 

'অজ্্রন, ভীমসেন ও সাত্যকি পরাজিত ন| হইয়া, অথ চ আমদের অতি- 

বিশাল সমস্ত সৈম্ জয় করিয়। অনিবারিত অবস্থায় জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত 

হইয়াছে এবং সেখানেও এ মহারথেরা সকলেই যুদ্ধ করিতেছে ॥৩--৪। 
১. সাত্বতে ভীমসেনে চ." বঙ্গ বর্ধ বানি। ($)...সর্ব এবাপরাপ্রিতাঃ বা. নি। 



১০৬৫ মহাভারতে ফ্রোণ-- 

বদি তীবদ্রণে পারে ব্যতিক্রান্তো মহাবলঃ | 

কথং সাত্যকিভীমাভ্যাং ব্যতিক্রান্তোইসি মানদ ! ॥৫। 

আশ্চ্যভূতে। লোকেহশ্মিন্ সমুদ্রম্থেব শোষণম্। 

নির্জনস্তব বিপ্রাগ্র্য ! সাহতেনীজ্জুনেন চ। 
তখৈব ভীমসেনেন লে!কঃ সংবদতে ভূশস্ ॥৬॥ 

কথং দ্রোণে। জিতঃ সংখ্যে ধনুর্যেদম্য পারগ? | 

ইত্যেবং ক্রবতে বোধ! অশ্রদ্ধেয়মিদং তব ॥৭॥ 
নাশ এব তু মে নূনং মন্দভা গ্যদ্য সংযুগে। 

নত ত্বাং পুরুষব্য দ্রমতিক্রান্তান্ত্রযো। রথাঃ ॥৮॥ 

এবং গতে তু কৃত্যেইম্মিন জহি যে মনোগতমৃ। 

ঘদ্গতং গতমেবেহ শেধং চিন্তয় মানদ ! ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
যপীত্তি। প্রথমে ব্যতিক্রান্থপদে কর্তরি িতীয়ে চ কন্মণি ক্তপ্রত্যয়ঃ ॥৫। 

আশ্চধে]তি। সাত্বতেন মাত্যকিনা। মংবদতে প্রান্তক্তং বদতি। ফ্ট্পাদঃ শ্লোক: £9| 

কখমিভি। তব ইদং জিতন্বম অশ্রদ্ধেরম্ অবিশ্বান্তমূ, ধবেদপারগন্থাৎ ॥৭| 
নাখ ইতি । যত্র যেন হেতুনা, প্ুরুষব্যাদ্রং বীরত্বাধিন] পুরুষখরেষ্ঠম্ 1৮। 

মানী জনের সম্মনকারক আচার্য্য! মহাবল অঙ্ঞন যদিও যুদ্ধে আপন।কে 

অতিক্রম করিয়া থাকে, তথাপি সাত্যকি ও ভীম আপনাকে কি করিয়া 

অতিক্রম করিল ! ॥৫॥ 

্রাঙ্মণশরেষ্ঠ ! অঞ্জন, সাত্যকি ও ভীমকর্তক আপনার এই জয় অমুরদ 
শোষণ কর।র ন্যায় এই জগতে আশ্চধ্যন্বরূপই হইয়াছে । ইহ! সমস্ত লোকই 

বিশেষভাবে বলিতেছে ॥৬॥ 

'ধনুর্রবেদের পারগ।মী দ্রেণ কি করিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইলেন” এইরূপ 

যোদ্ধারা বলিতেছেন। কারণ, আপনার এই পরাজয় অবিশ্বস্ত ॥৭। 
আি মন্দভ।গ্য কি না, ভাই এই যুদ্ধে আম।র নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। 

যেহেতু আপনি পুরুষশ্রেষ্ঠ হইলেও তিন জন মহারথ আপনাকে অতিক্রম 
করিয়। গিয়।ছে ॥৮। 

এই ব্যাপার এইরূপ হওয়ায় আপনার যাহ! অতি প্রায়, তাহা বলুন। অথবা 
যাহ। গিয়াছে, 'ভাহা। গিগ়াছেই। ম্ুতরাং মানদ! অবশিষ্ট কর্তব্যের চিন্তা! 

করুন ॥৯॥ 
(৬) আশ্চর্যভূতং লোবেহন্মিন্*' বঙ্গ বর্ধ। (৯). যন্তে বিবঙ্গিতম্.বঙ্ঘ বদ্ধি) » 



পর্ব্ণি ত্রযোদশীধিকশততমো হুধ্যায়ঃ। ১০৬১ 

ঘৎ কৃত্যং সিন্ধুরীজগ্য প্রাগুকালমরিন্দম !। 

তদ্ত্রবীত ভবান্ ক্ষিপ্রং সাধু তৎ সংবিধীয়তাম্ ॥১০| 

দ্রোণ উবাঁচ। 

চিন্ত্যং বহুবিবং রাঁজন্! কৃত্যং যন্তভ্ত, মে শুথু। 
ব্রয়ো৷ হি সমতিক্রীন্তাঃ পাগুবানাং মহ।রথা? ॥১১। 

যাবদেব ভয়ং পশ্চাঁ্ভাবদেব ভয়ং পুর । 

তদ্গরীয়স্তরং মন্যে যত্র কৃষ্ণধনপ্ভীয়ৌ ॥১২। 

সা পুরস্ত1চ্চ পশ্চাচ্চ গৃহীতা৷ ভারতী চমুঃ | 

তত্র কৃত্যতমং মন্যে সৈহ্ধবস্যাভিরক্ষণমূ ॥১৩॥ 

সনো রক্ষ্যতমন্তাত ! ত্রুদ্ধান্তীতো ধনগ্তীয়াৎ। 
গতৌ হি সৈদ্ধবং বীরৌ যুধুধানরুকোদরৌ ॥১৪। 

ভারতকৌমুদী 

এবধমিতি। গে ভূতে। কৃত্যে কাধ্যে। শেষং বর্তব্যম্॥৯| 

দিতি | কৃত্যং কর্ভবাষ, প্রাপ্তকালম্ এতৎকাগোচিত্ম। ফংবিদীঘতীং সমাপি ॥১০। 

চিন্ত্যমিতি। সম্তিজ্রান্থা মামতীত্য গতাঃ 1১১। 

যাখদিতি | পশ্চাাবি। পুরে| ভূতম্। গরীয়্তরম্ অতীবগ্তরুতরং কার্য ॥১২। 

সেতি। পুরপ্তাং দুছা়াধিভি, পশ্চাদজুনা দিভিট, গৃহীত। ধৃত আ্ান্থ। ৪১৩। 

সইতি। স সৈদ্ধব:, নঃ অন্মাকম্। সৈদ্ধবং জয়থমত যুষুধানঃ সাত)কিঃ 8১৪1 

অরিন্ধম! বর্তমান সময়ে জয়দ্রথের যাহ কর্তব্য, তাহা আপনি সর 

বলুন এবং আপনিও তাহা ভাল করিয়া করুন' ॥১০| 

দ্রোণ বলিলেন--রজা! যে সকল কাধ্য বুপ্রকারে বিবেচ্য, তাহা 

আমার নিকট শ্রবণ কর। পাগুবপক্ষের ছিন জন মহারথ আমাকে অতিক্রম 

করিয়া গিয়াছেন ॥১১॥ 

যত ভয় পরে হইত, তত ভয় পুর্বে হইয়াছে। মুতরাং যেখানে কৃষ্ণ ও 

অজ্জ্বন রহিয়াছেন, সেইখানেই অতিগুরুতর কাঁধ্য রহিয়াছে বলিয়া মনে 

করি ॥১২।॥ 

কৌরবসৈন্ত সম্মুখে ও পিছনে আক্রান্ত হইয়াছে। তথ।পি জয়দ্রথকে 

(রক্ষা করাই সর্ধপ্রধান কাঁধ্য বলিয়া আমি মনে করি ॥১৩| 

(১০)-.প্রাপ্তকালমনম্থরম। তন্মিন্ বিশীয়তাং ক্ষিপ্রং সাধু সঞ্চিময নো ধিজ!-পি। 

(১১).-তাত! যংকৃত/ং ভচশৃণুষ মে। ত্রযো হি সমন্ক্রান্তাঃ'"'পি। (১২) " তাবদের 

পুরংসরম্...পি। (১৪): ভীমৌ যুমুধানবৃুকোদরৌ_বা নি। 



১০৬২ মহাভারতে দ্রোণ_- 

মংপ্রাপ্তং তদিদং দ্যুতং ঘভচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্। 

ন মভাঁয়াং জয়ে বুভো৷ নাঁপি তত্র পরাজয়ঃ। 
ইহ নো গ্রহমানানা মদ্য তাত ! জয়াজয় ॥১৫॥ 

যাঁন্ ম্ম তান্ গ্লহতে ঘোরান্ শকুনিঃ কুরুংসদি । 

ন তেহক্ষা নিশিতা ঘোরা? শরা যুদ্মতনুচ্ছিদঃ | 
যত্র তে বহবস্তাত! কুরবঃ পর্যবস্থিতা১ ॥১৬| 

সেন।ং ছুরোদরং বিদ্ধি শরানক্ষান্ বিশাংপতে ! | 

গ্হঞ্চ সৈন্ধবং রাজন্নত্র দ্যুতস্য নিশ্চয়ঃ ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

স-প্রাপ্তমিতি। ন বৃত্তে নজাতঃ অস্থায়িত্বাং। গ্রভমানানাং ক্রীড়তাম্। ষট্পাঁদো- 

হমং শ্রেকঃ ॥১৫।॥ 

যানিতি। গ্রহতে ম্ম ক্ষিপতি ম্ম। অক্ষাঃ পাশকা ন, অপি তু শরাঃ। অয়মপি 
যট্পাদঃ শ্লোক: ॥১৬। 

মেণামিতি। ছুরোদরং দ্যতকারম্। গ্রহ পণম্। নিশ্চনে। জয়াজয়য়ো ॥১৭ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

ভ্মিন্সিতি ॥১| সংরস্তা প্রণয়ক্রোপাৎ ॥২-১৪। তান্ গ্রহীয়ানক্ষান্ অঙ্গান্ যব, মগমানঃ 

গ্রহ ইত্যন্থ়ঃ ॥১৫-৪০। 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ভ্রঘ়োদশাধিকশততমোহপ্যায়ঃ ॥১১৩। 

বৎস! ক্রুদ্ধ অর্জুন হইতে ভীত জয়দ্রথকে প্রধানভাবে আমদের রক্ষ। 

করিতে হইবে । বিশেষতঃ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন জয়দ্রথের দিকে 

গিয়াছেন ॥১৪॥ 

বৎস! শকুনির বুদ্ধিতে সেই যে দৃযুতক্রীড়। হইয়াছিল, তাহার ফল এই 
উপস্থিত হইয়াছে । সে সভায় জয়ও হয় নাই, পরাজয়ও হয় নাই। কিন্ত 

আজ আমর! প্রকৃত দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সুতরাং আজ আমাদের 

প্রকৃত জয় বা পরাজয় হইবে ॥১৫। 

বম! যাহাতে বু কৌরব রহিয়াছিলেন, সেই কৌরবসভায় শকুনি সেই 

যে পশক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে গুলি পাশক ছিল না; কিন্তু সেগুলি 

তে।মাদের দেহচ্ছেদী ভয়ঙ্কর সুধার বাণ ছিল ॥১৬॥ 

নরনাথ রাজা! এখন সৈম্যগণই দ্যুতকার, বাণ সকলই পাঁশক এবং 

(১৬)...অক্ষান্ স মন্তমানঃ প্রান্ত শরান্তে হি ছুরাধদাঃ ..বা নি। (১৭)---দু[তশ্ত 
শিশয়ম্বপি। 



পর্ববণি ব্রয়োদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৬৩ 

দৈদ্ধাবে হি মহদ্দ্যতং সমাসভ্ভং পরৈঃ সহ। 
অত্র সর্ষে মহারাজ! ত্যক্ত। জীবিতমা আ্বনঃ ॥১৮| 
সৈহ্ধবস্য রণে রক্ষাং বিধিবৎ কর্ত,ম্থ | 
তত্র নো গ্লহমানাঁন।ং ধ্রবং জয়পরাজয়ৌ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্) 
যত্র তে পরমেষাসা যত রক্ষন্তি সৈন্ধবম্। 
তত্র বহি স্বয়ং বীর! তাংশ্চ রক্ষস্ব রক্ষিণ; ॥২০॥ 

ইহৈব ত্বহমাসিয্যে প্রেষয়িযামি চাপরান্। 
নিরোৎস্যামি চ পাঞ্চালান্ সহিতান্ পাতুস্থগ্ীয়ৈঃ ॥২১। 
ততো ছূর্য্ো ধনোইগচ্ছভ, মা চা্যশাসনাৎ। 

উদ্যম্যাক্সানমুগ্রায় কম্ণে সপদানুগঃ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 

সৈম্ধব ইতি। জীবিতং জীবনাশাম্। গ্রহমানানাং ক্রীড়তাম্ ॥১৮-_-১৪। 

যত্রেতি। তে কণাদর, পরমেধাস] মহাধন্কদ্ধরাঞ যন্তা রক্ষায়ামের যতবনুঃ ॥২০| 

ইহেতি। ইহ বুহদ্বার এব, আসিযো স্থাস্তামি, প্রেষয়িয্া মি যুদ্মৎসাহাস্যার্থম্ ॥২১॥ 
তত ইতি। আচাযাশাসনাং দ্রোণাদেশাং। কন্মণে যুদ্ধায়, সপদান্থগঃ সান্টচরঃ ॥২২। 

জয়দ্রথই পণ ইহা অবগত হও) এই দৃযতক্রীড়াতেই স্থায়ী জয় বা পরাজয়ের 
নিশ্চয় হইয়! যাইবে ॥১৭| 

নহারাজ! এখনই জয়দ্রথসম্বন্ধে বিপক্ষগণের সহিত গুরুতর দ্যুতক্রীড়া 

উপস্থিত হইয়াছে; ইহাতে তোমরা সকলে আপন আপন জীবনের আশা 

ত্যাগ করিয়! যুদ্ধে খাবিধ।নে জয়দ্রথকে রক্ষা কর? তাহাতে আমরা ক্রীড়। 
করিতে থাকিলে, স্থায়ী জয় বা! পরাজয় নিদ্ধীরিত হইবে ॥১৮--১৯॥ 

বীর! যেখানে সেই মহাধনুর্ধরেরা যত্ত্রবান হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা 
করিতেছেন, তুমি সেইখানে যাও; যাইয়া নিজেও সেই রক্ষকদিগকে রক্ষণ 

কর ॥২০॥ 

কিন্ত আমি এইখানেই থাকিব, থাকিয়া তে।মাদের সাহাযোর জন্ত অপর 

যোদ্ধাদিগকে পাঠাইব এবং পাগুব ও হ্যঞ্জয়গণের সহিত পাধ্শালগণকে নিরুদ্ধ 

করিব? ॥২১। 

তাহার পর ছুর্্যোধন দ্রোণের আদেশ অনুসারে আপনাকে ভীষণ কাধ্যের 
৬» 

(১৯)...ফেবৌ জয়পরাজয়ৌ_বানি। (২১) ইতঃ পরম্ "সঞ্চয় উবাচ" নি। (২২) 

ততে? ছুয্যোধনঃ গ্রায়াৎ-'-বঙ্গ বন্ধ। 



১০৬৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

চক্ররক্ষৌ তু পাঞ্চাল্যৌ যুধামন্যভমৌজসৌ | 
বাহোন সেনামভ্যেত্য জগ্মতুঃ সব্যসাচিনম্ । 

যৌ তু পুর্ববং মহারাজ ! বারিতৌ কৃতবর্ণা ॥২৩| 
প্রবিক্টে ত্বঙ্জনে রাজন্! তব সৈন্যং যুযুৎসয়! | 
পার্খে ভিত্বা চমুং বীরো প্রবিষ্টৌ তব বাহিনীম্ ॥২৮। 
দবভ্যাং দুর্য্যোধনঃ সাদ্ধমকরো দ্যুদ্ধমুতমম্ | 

ত্বরিতস্ত্ররমাণাভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং ভারতে বলী ॥২৫॥ 
তাবভ্যদ্রবতামেনমুভা বুদ তকাম্মু'কৌ । 
মহারথে মহাবেগে ক্ষত্রিয় প্রবরো ঘুধি ॥২৬॥ 
তমবিধ্যদ্যুধা মনুযুন্ত্রিংশতা কঙ্কপত্রিভিঃ। 
বিংশত্যা সারথিঞ্চাস্য চতুভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥২৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
চক্রেতি। রগঞ্রক্ষৌ অঙ্জ্নসহচরসৈগ্ঠসমৃতরঞ্কৌ | বাহেন বহিদেশেন | যটুপাদো- 

হয়ং গ্লোব: ॥২৩| 

প্রেতি। যুযুখসয়া যোদ্ধমিচ্ছরা। বীরৌ যুধামনা্মৌজসৌ ॥২৪। 
দ্বাঙ্যামিতি। দ্বাাং যুধামনৃন্তমৌছোভ্যাম্। ভাবতো ভারতাধিপতিঃ ॥২৫॥ 
তাবিতি। তো যুধামশৃ[ত্তমৌ্গসৌ, অগ্য্রবতাম ত/বাবতাম্, এনং ছুষ্যোধনম্ ॥২৬ 
তমিতি। তং ছুয্যোধনম্। কন্কপত্রিভিঃ এরৈ;। চতুরশ্তুঃসংখ্যকান্ ॥২৭॥ 

জন্য উদ্ভত করিয়। অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া সত্বর প্রস্থান 
করিলেন ॥২২।॥ 

মহারাজ! ওদিকে পুবে কৃতবন্ম। ধাহদিগকে বারণ করিয়াছিলেন, সেট 
অর্জুনের চক্ররক্ষক পাথ/লদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কৌরবসৈন্যের বাহির 
দিয় অজ্জনের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥২৩। 

রাজা! অর্জুন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় আপনার সৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিলে, 

গেই বীর যুধামন্া ও উত্তমৌজা আপনার সৈন্যের পার্খ ভেদ করিয়া তাহার 
মধ্যে প্রবেশ কবিয়াছিলেন ॥২৪॥ 

তখন বলবান্ ভারতা ধিপতি ছুর্্যে।ধন ত্বরান্বিত হইয়া ত্বরাপরায়ণ সেই 
ছুই ভ্রাতার সহিত গুরুতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২৫। 

ক্রমে মহারথ, যুদ্ধে মহাবেগশালী ও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সেই ছুই ভ্রাতা ধন্থু 
উত্তোলন করিয়া ছুর্য্যেধনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৬॥ 
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ছুর্য্যোধনে। যুধামন্যোধ্ব জমেকেযুণাচ্ছিনৎ। 
একেন কান্মুকঞ্চীদ্য চকর্ত তনয়ন্তব ॥২৮॥ 
সারধিঞ্চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতিয়ৎ। 

ততোহুবিধ্যচ্ছরৈস্তীক্ষেশ্চতুভিশ্চতুরে! হয়ান্ ॥২৯॥ 

যুধা মনুযুস্ত সংত্রুদ্ধঃ শরাংস্ত্রংশতমাহবে। 
ব্যস্থজগব পুত্রন্য ত্বরমাণঃ স্তনান্তরে ॥৩০॥ 

তখো্তমৌজাঃ সংক্রুদ্ধঃ শরৈহেমবিভূষিতৈঃ | 
অবিধ্যৎ সাঁরথিঞ্চাস্য প্রাহিণোদ্যমসাদনমূ ॥৩১॥ 

ছুর্যোধনোহপি রাজেন্দ্র! পাঞ্চাল্যস্যোভমৌজনঃ। 
জঘান চতুরোহশ্বাংস্ত তখোভো পাঞ্চিলারথী ॥৩২। 

ভারতকৌমুদী 
ছুধোোধন ইতি । একেষুব। একেন বাখেন। চকর্ত চিচ্ছেদ ॥২৮। 

সারথিমিতি। রথনীড়াদিতানেন সারথে: পক্ষিতুলাহং স্থচিতম্ ॥২৯। 

যুধেতি। ব্যহজহ ন্যর্ষিপ, | স্তনান্থরে বঙ্গমি ॥৩০| 

তথেতি। প্রাহিযোধ সারখিমেৰ পপ্ররয়ত, যমূস্ত সাদনং ৬বনম্ ॥৩১। 

ছুযোপন ইতি। পাঞ্চিসারণী পৃষ্ঠবি সারথিদ্বরমূ ॥৩২। 

ক্রমে যুধামন্যু ত্রিশটা বাণদ্বার! ছুর্যোধনকে, কুড়িটাদ্বার। তাহার 

সারথিকে এবং চারিটাদ্বারা চারিট। অশ্বকে তাঁড়ন করিলেন ॥২৭॥ 

রাজী! তখন আপনার পুত্র ছধ্যোধন একটা বাঁণদ্বারা যুধামন্ত্যুর ধ্বজ 

ছেদন করিলেন এবং অপর একটা বাণদ্বারা তাহার ধন্তু কাটিয়! 
ফেলিলেন ॥২৮।॥ 

আর একটা ভল্পদ্বারা তাহ!র সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত 

করিলেন। তদ্নম্তর চারিটা তীক্ষ বাণদ্বারা চারিটা অশ্বকে বিদ্ধ 

করিলেন ॥২৯॥ 

তখন যুধামন্টু অত্যন্ত্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে আপনার পুত্রের বক্ষস্থলে সত্বর 

ত্রিশট! বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৩০॥ 

এবং উত্তমৌজাও ত্ুদ্ধ হইয়া স্বর্ণভূষিত বাণদ্বারা ছুর্য্যোধনের সারথিকে 
বিদ্ধ করিলেন, আর তাহার অশ্বগুলিকে যমালয়ে পাঠাইলেন ॥৩১। 

রাজশ্রেষ্ঠ ! ছৃর্যোধনও পাঞ্চালদেশীয় উত্তমৌজার চারিটা অশ্বাকে এবং 
 পৃষ্টব্তী সারথি ছুইজনকে বধ করিলেন ॥৩২। 

(৩০-এত্রিংশতমায়তান্---বঙ্গ বদ্ধ। (৩১)--হেমবিভূঘপৈঃ বঙ্গ বন্ধ 

১৩৪ 



১০৬৬ মহাভারতে দ্রোণ--- 

উত্তমৌজ। হতাশ্স্ত হতসূতশ্চ সংযুগে। 
আরুরোহ রথং ভ্রাতুধামন্যোরভিত্বরন্ ॥৩৩॥ 
সরথং প্রাপ্য তং ভ্রাতুদ্ুর্য্যোধনহয়ান্ শরৈঃ। 
বন্ুতিস্তাড়য়ামান তে হয়া? প্রাপতন্ ভূবি ॥৩৪| 

হয়েমু পতিতেম্বস্ চিচ্ছেদ পরমেযুণা 

যুধা মন্টুর্ধনুঃ শীঘ্রং শরাব।পঞ্চ সংযুগে ॥৩৫। 

হত।শ্বৃতাৎ স রথাদবপ্ন,ত্য নররধভঃ | 
গদামাদায় তে পুত্রঃ পাঞ্চাল্যাবভ্যধাবত ॥৩৬॥ 
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষয ত্ুদ্ধং পরপুরপ্ীয়মূ। 
অবপ্লী,তৌ রখোপস্থাদ্যুধা মন্যুতযৌজসৌ ॥৩৭ 

ভারতকৌমুদী 
উত্তমৌঈ। ইতি। হততস্থতে| হতসারথিঃ। অভিস্বরন্ সত্রং গচ্ছন্ ॥৩৩। 
সইতি। ছুষ্যোধনন্ত হয়ানশ্বান্ ॥৩৪। 

হয়েষিতি। অস্থ ছুষ্টোখনন্ত। শরাবাপং হন্তন্ত শরব।রণীভূতং টম্মাবরণম্ ॥৩৫। 

হতেতি। হত।| অশ্বা; হৃতঃ সারখিন্ঠ যস্ তক্মাৎ। পাঞ্চাল্টো যুধামন্ান্তযৌ জমৌ ॥৩৩। 
তমিতি। রথস্ত উপস্থাং অবস্থিতিস্থানাৎ ॥৩৭। 

যুদ্ধে অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, উত্তমৌজা অতিসহর যাইয়া ভ্রাতা 
যুধামন্থ্যুর রথে আরোহণ করিলেন ॥৩৩। 

উত্তমৌজা তাহার জাতার রথে আরোহণ করিয়াই বর বাণছার। 
হুর্য্যেধনের অথ্বগুলিকে ভাড়ন করিলেন) তখন সে অশ্বগুলি ভূতলে পতিত 

হইল ॥৩৪। 

ছুর্য্যোধনের অশ্বগুলি পতিত হইলে, যুধামন্্রা সহর উত্তমবাঁণদ।রা তাহার 
ধনু ও হস্তাবাঁপ ছেদন করিলেন ॥5৫। 

মহারাজ! অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, আপনার পুত্র নরশ্রেষ্ঠ ছুর্য্যেধন 
গদা লইয়া রথ হইতে ল[ফাইয়া পড়িয়! যুধামনুয ও উত্তমৌজার দিকে ধাবিত 
হইলেন ॥৩৬। 

শক্রনগরবিজয়ী ছুর্য্যোধন ত্ুদ্ধ হইয়! আিতেছেন দেখিয়া যুধামন্্যু ও 
উত্তমৌজা রথমধ্য হইতে লাফা ইয়া পড়িলেন ॥৩৭॥ 

শপাশিতি শা সি স্প্পশ শা 

(৩৬)"'রথাদবতীধ্য নরাধিপঃ " পি বানি। (৩৭)""্ুদ্ধং কুরুপতিং তদা-..পি বানি। 



পূর্ববণি চতুর্দশধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১০৬৭ 

ততঃ ম হেমচিত্রাঙ্গং স্যন্দনপ্রবরং বলী। 

গদয়। পোথয়ামাস সাশসুতধ্বজং রণে ॥৩৮। 

ভউংভ্।1 রথং স পুত্রস্তে হতাশ্বো হতপারিঃ। 
মদ্ররাজরথং তুর্ণমারুরোহ পরন্তপঃ ॥৩৯ 
পাঞ্চালানান্ত মুখ্যৌ তৌ রাঁজপুত্রৌ৷ মহাঁবলৌ | 
রথাবন্যো সমারুহ বীভৎস্থমভিজগাতুঃ ॥৪০॥ 

ইতি গ্রীমহাভারতে শতপাহক্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রে।ণপর্বণি 
জয় দ্রথবধে ছুর্য্যে(ধনধুদ্ধে ভ্রয়োদশধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

চস দত 
পপ শপ ও হী ৩ 

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | 
০ গু 

সঞ্জয় উবাঁচ। 

বর্তমানে মহার।জ ! সংগ্রামে লে।মহর্ধণে। 

ব্যাকুলেবু চ সৈন্যেযু গীড্যমনেযু সংঘশঃ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। হেমভিশ্চিহ্ণি অঙ্গানি মন্ত তষ্। ভানদনপ্রবরং রণঅরেটম্।৩৮। 
ভ্ক্ঞেতি। মন্ররাজস্ শপাস্য রথম্ /৩৯ 

পাঞ্চালানামিতি। বীভংস্থমন্জ্রনমূ, অভি লঙ্গটীরুত্য জগাতুঃ ॥৪০। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাব্য-শ্রীহরিদসসিদ্ধান্তবাগীশুট্রাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারত" 

টাকারাং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দথবণে ভ্রয়োদশ।ধিকখততমোহদ্যায়: ॥০ 

তাহার পর বলবান্ ছূর্য্যোধন গদাদ্বারা যুদ্ধে অশ্ব, সারথি ও প্বজের সহিত 
বর্ণ বিচিত্র উত্তম রথখানাকে বিধ্বস্ত করিলেন ॥৩৮। 

অশ্ব ও সারথিবিহ্থীন আপনার পুত্র পরস্তপ ছূর্য্যোধন পাঞ্চাল্যদিগের রথ 
ভগ্ন করিয়া সত্বর যাইয়! শল্যের রথে আরোহণ করিলেন ॥৩৯॥ 

ওদিকে পাঞ্চালশ্রেষ্ঠ ও মহাবল সেই রাজপুত্র যুধামন্্য এবং উত্তমৌজাও 

অন্য দুইখানা রথে আরোহণ করিয়। অর্জনের দিকে াইতে লাগিলেন ॥৪০। 

(৩০)--গদয়া স্তন্দনং গদী-..ধ্বজং নৃপ !--পি বা নি। (৪০)-+ সমাকহা ধনগয়মুপেয়তুঃ__ 

বঙ্গ বর্ধ। * *..আষ্টাবিংশত্যধিকখততমোহধ্যামত বঙ্গ বর্দ, 2; ত্রিংখধধিকশততমো- 

হপ্যায়ঃ বা র। নি। (১)-"পীড্যমানেধু সর্বশ£হপি বা ণি। 



১০৬৮ গহাঁভারতে দ্রোণ_ 

র[ধেযে। ভীমমানচ্ছ বুদ্ধায় ভরতর্ষভ ! | 
যথ। নাগে। বনে নাগং মতে। মন্তমভিদ্রবন্ ॥২॥ (বুখথকম্) 

ধুতরাষ্ট্র উবাচ । 

উভেৌ ভীমশ্চ কর্ণশ্চ সম্প্রবুদ্ধৌ মহাঁবলৌ । 
অভ্ভুনস্ত রখোপান্তে কীদৃশঃ মোহভবদ্রণঃ ॥৩। 

পুর্ববং হি নিগিতঃ কর্ণে! ভীমসেনেন সংযুগে | 
কথং ভূয়ঃ স রাধেয়ো। ভীমমাগান্মহারথঃ ॥8॥ 

ভীম বা সুততনযং প্রত্যুদ্যাতঃ কথং রণে। 

মহারথং সমাখ্যাতং পৃথিব্যাং প্রবরং রথম্ ॥৫॥ 

ভীন্সপ্রোণাবতিক্রম্য ধর্মপুত্রো যুধিষ্টিরঃ | 
নান্যতো ভয়ম।দর্ত বিন কর্ণং ধনুদ্ধরমূ ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
বন্ধেতি। সৈন্েমু কৌরবীয়েযু। আনক্ছ্র পীড়ামাস। নাগে। হস্তী ॥১-২॥ 

উভাবিতি। সম্প্রযুদ্ে৷ যুদ্ধে সম্প্রবৃতো। রখস্ উপান্তে সমীপে 1৩। 
পূর্বমিতি। সংযুগে যুদ্ধে । ভূয় পুনঃ আগাখ আগচ্ছৎ ৪ 

ভীম ইতি । সৃততনয়ং কর্মম্। প্রতুদ্যানীস্ুবে হেতুভূতং বিশেষণং মভেত্যাদি ॥৫। 
ভীম্ষমেতি। অন্ততঃ অন্তম্মাথীরাং, আদন্ত অগৃষ্ভাৎ অকরো দিত্যথ্ঃ ॥৬। 

সপ্য় বলিলেন_-“ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! লো।মহর্ষণ যুদ্ধ চলিতে থাকিলে 
এবং কৌরবসৈন্যেরা গীড়িত হইয়া দলে দলে বিহ্বল হইতে লাগিলে, বনমধ্যে 

মত্ত হক্তী যেমন আপর মত্ত হস্তীর প্রতি ধাবিত হইয়া গীডন করে, সেইরূপ 

কর্ণ পুনরায় যুদ্ধের জন্য ধাবিত হইয়া ভীমকে গীড়ন করিতে লাগিলেন? ॥১--২। 
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন__“সঞ্গয়! মহাঁবল ভীম ও কর্ণ অঙ্জনের রথের নিকটে 

পুনরায় যুদ্ধে ত প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সে যুদ্ধট। কিরূপ হইতে লাগিল ?॥৩। 

ভীমসেন পূর্বে যুদ্ধে কর্ণকে জয় করিয়াছিলেন । সুতরাং মহারথ কর্ণ কি 

করিয়। পুনরায় ভীমের দিকে আমিলেন ?॥8॥ 

ভীমসেনই বা পৃথিবীর মধ্যে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত এবং বাস্তবিক 

রধিশ্রেষ্ঠ কর্ণের দিকে কি করিয়া যুদ্ধে প্রত্যুদ্গমন করিতে সাহসী 

হইলেন ? ॥৫॥ 

(২).ভীম্মানচ্ছৎ--বঙ্গ বর্ধ। (৩)."যৌ তে) কর্ণশ্চ ভীমশ্চ ''পিবাশি। (৫) তীমে! 

বা সুধাতনয়ম্...পি-..মহারথসমাগ্া/তম্ : নি। (৬) ধর্মরাজে। যুধিষ্টিরঃ আদত্ত যথ। 

কর্ণান্মহারথাৎ__পি। 



পর্ববণি চতুদ্দিশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৬৯ 

ভয়াদ্যস্ত মহাঁবাহৌর্ন শেতে বহুলাঃ সমাঃ। 

চিন্তয়ন্ নিত্যশে। বীর্ধ্যং রাধেয়স্য মহাক্সনঃ | 

তং কথ সুতপুক্রস্ত ভীম হযোধয়তাহবে ॥৭। 

্রহ্মণ্যং বীর্য্যদম্পন্নং সমরেঘনিবর্তিনমূ। 
কথং কর্ণ যুধাং শ্রেষ্ঠং ভীমোহযুধ্য ত সপ্ভীয় ! ॥৮| 

যৌ তৌ সমীম্বতুবাঁরাবজ্জবনস্ত রথং প্রতি । 
কথং নু তাবধুধ্যেতাং সৃতপুত্রবুকোদরো ॥৯॥ 

্রাতৃত্বং দশিতং পূর্ব্ধং ঘৃণী চাঁপি ম সুতজঃ। 

কখং ভীমেন যুযুধে কুন্ত্যা বাক্যমনুল্মরন্॥১৭। 

ভারতকৌমুদী 

ভয়াদিতি। ন শেতে ঘুধিষ্িরো ন নিদ্রাতি। সম! বৎসরান্। ষট্পাদোহ্য়' শ্লোক2॥৭ 

বরঙ্ষণ্যমিতি। ব্রদ্ষণ্যং বেদবিধানে সাধুব্টিনম্। যুধাং যোধানাম্ ৮৮1 

যাবিতি। সমীয়তুরভিক্তগতুঃ, এক: সাহাষ্যায় অপরস্থ বারণায়েতি ভাবঃ1৯॥ 

ভ্রাতৃত্বমিতি। ভ্রাতৃত্ব ভ্রাভবাৎসল্যম্। দ্বণী দয়ালুঃ। অতঃ পুবজাতঃ পরাজয়? 

কর্ণগ্তাভিনয়মাত্রমিতি ভাবঃ। কুস্্যা বাক্যং বথ| উদ্যোগপর্বণি ফট্ত্রিংখদপিকখততমাধ্যায়ে_ 

“তয়। চতুর্ণাৎ ভরাতৃখামভয়ং শক্রকর্ণণ!। দত্তং তৎ প্রতিজানীহি সঙ্গরপ্রতিমোচনম্ ৮” 

ভাঁরতভবদীপঃ 

বর্ধমান ইতি 1১--৯॥  জাতৃত্বং কুস্থ্য! বাক্ঞ্চ চতুণামবধ্য। মুলঙ্ষণধান্মর- 

ন্লিতানুরঃ ॥১০--৫৭। 

ইতি প্রোনপর্ববণি নৈলকষ্ীয়ে ভ1রতভাবদীপে চতুর্দশাধিকশততমোহব্যায়, ॥১১৪। 

কারণ, ধর্মপুত্র যুধিষ্টির ভীগ্ম ও দ্রেণকে লঙ্ঘন করিয়া এক ধন্দ্ধর কর্ণ 

ব্যতীত অন্ত বীরের ভয় করেন না ॥৬॥ 

যুধিষ্ঠির সর্বদা যে মহাবাহু ও মহাত্মা কর্ণের বল স্মরণ করিয়া বহু বৎসর 

যাবৎ ভয়ে নিদ্র। যান ন!, সেই কর্ণের সহিত ভীম কি করিয়া সমরাঙ্গনে যুদ্ধ 

করিলেন ? ॥৭॥ 

সপ্জয়। বেদবিধানের অন্ুবর্তী, যুদ্ধে অনিবন্তী, বলবান্ 'ও যোদ্ধ, শ্রেষ্ট 

কর্ণের সহিত ভীমসেন কি প্রকারে যুদ্ধ করিলেন ?॥৮॥ 

সেই যে বীরের! অর্জনের রথের দিকে গিয়াছিলেন, সেই কর্ণ ও ভীম 

কিরূপ যুদ্ধ করিয়।ছিলেন ? ॥৯ 

(৭) অত্র বহবঃ পাঠভেদ। পক্ষ্যস্তে। (৮)-শেষ্ঠং মৌধয়ামাম পাণ্তব_পি বানি।, 

(৯)...বীরৌ বৈকর্তনবূকোদরৌ ।-.মহাবলপরাক্রমৌ_পি বা নি। 



১০৭ মহাভারতে ্রোণ__ 

ভীমে বা মৃতপুভ্রেণ ন্মরন্ বৈরং পুরা কৃতমৃ। 

গোহযুধ্যত কথং বীরঃ কর্ণেন সহ সংযুগে ॥১১। 

আশান্তে চ সদ! সুত! পুত্র ছুর্য্যোধনো মম। 

কর্ণো জেষ্যতি সংগ্রামে মহিতান্ পাুনন্দনীন্ ॥১২॥ 

জয়াশ। মম পুত্রস্য ষত্র মন্দস্য সংবুগে 

স কথং ভীমকর্ম্মাীণং ভীমসেনমবুধ্যত ॥১৩। 

ঘং সমাশ্রিত্য পুত্রো মেকরোদৈরং মহারখৈই। 

তং সুততনয়ং তাত! কথং ভীমো হাবুধ্যত ॥১৪। 

অনেক।ন্ বিপ্রকারাংশ্চ সুতপুত্রসধুদ্তবান্। 

ক্মরম।ণঃ কথং ভীমো। যুযুধে সুতসূনুনা ॥১৫॥ 

এত্ত রহসি জাতমপি পূর্ব ব্যাসবরেণ সর্বজ্ঞীভৃতন্য মঞ্চযন্স নুখাদাকর্ণ)ধুনাতিহিতং 

পৃতরাষ্ট্রেণেতি বোধ্যম্ ॥১৭॥ 

টীম ইতি । কথং কীদুশম্। উতকটমেবাধুধাতেত্যানয়ঃ ৪১১ 

আশাস্ত ইতি। আশান্তে আশাবিষয়ীকরোতি | ভত্তচ্ছং ভ্রাতৃক্েহাদিত)ভি প্রায়: ॥১২। 

জয়েতি। মস্ত মূশ্ত) কর্ণাভিপ্রায়াপরিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ।১৩। 

ঘমিতি। . মহারখৈঃ পাগুবৈঃ সহ। স্থৃততনয়ং কর্ণমূ ॥১৪॥ 

কর্ণ পূর্ববুদ্ধে ভ্রাতৃন্নেহ দেখাইয়াছিলেন এবং "তিনি দয়ালু বাটেন। 

আবার তিনি কুস্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া কেনই ব| ভীমের সহিত যুদ্ধ 

করিলেন ॥১০॥ 

বীর ভীমসেনই ব। কর্ণের সহিত পুর্বকৃত শক্রতা স্মরণ করিয়। তাহার 

ধহিত রণস্থলে কিরূপ যুদ্ধ করিলেন ?॥১১। 

সারথি সপ্তয়! আমার পুত্র ছুর্যে (ধন সর্ব্বদা অ।শ। করেন যে, কর্ণ যুদ্ধে 

সন্মিলিত পাগডবগণকে জয় করিবেন ॥১২॥ 

ধাহার উপরে আমার মৃঢ়পুত্র ছুর্য্যোধনের জয়াশা রহিয়াছে, সেই কর্ণ ই 

ব। রণস্থুলে ভীমকর্ম্ন। ভীমের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিলেন ? ॥১৩। 

বংস! আমার পুত্র ছুধ্যধন ধাহাকে অবলম্বন করিয়! মহারথ পাণুব- 

গণের সহিত শক্রতা করিয়াছিলেন, সেই কর্ণের সহিত ভীম কি করিয়! যুদ্ধ 

করিলেন ? 0১৪ 

:0১২)-সমন্তান্ পাণুবানিতি_পি বা নি। (১৫) ইত; পরম্ 'যোহজয়ৎ পৃথিবীং 

সর্বাং রথেনৈকেন বীর্যযবান্। তং সুতপুত্রং সমরে কথং ভীমো। হ্যুধাত ॥” প্লোকোহয়মধিক: 

পি বঙ্গ বর্ধ নি। 



পর্ববণি চতুর্দশাধিকখততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৭১ 

যে! জাতঃ কুগুলাভ্যাঞ্চ কবচেন সছৈব চ। 
তং সুতপুন্রং সমরে ভীমঃ কথমযোধয়ৎ ॥১৬॥ 
যথা তয়োযু্ধিমভূদ্যস্চালীদ্বিজয়ী তয়োঃ। 
তন্মমাচক্ষ তত্বেন কুশলো হাসি সঞ্জয় ! ॥১৭॥ 

সঞ্জয় উবাচ। 
ভীমসেনঃ সমুৎস্জ্য রাধেয়ং রথিনাং বরমূ। 

ইয়েষ গন্তং যন্রান্তাং বীরে। কৃষ্ণধনঞ্জীয়ো ॥১৮। 
তং প্রয়াস্তমভিদ্রুত্য রাধেয়ঃ কঙ্কপত্রিভিঃ | 
অভ্যবর্ষম্মহারাজ ! মেঘে বৃষ্ট্যেব পর্ববতম্ ॥১১৯॥ 

ফুল্লতা পঙ্কজেনেব বক্তে ণাত্যুৎস্ময়ন্ বলী। 
আ।জুহাঁব রণে যান্তং ভীমমাধিরথিস্তদ! ॥২০। 

ভারতকৌমুদী 
অনেকানিতি। বিপ্রক্রান্ তিরস্কারান্। ন্মরমাণঃ স্মরন ॥5৫। 

যইতি। অলৌকিকভাবশালিন। কর্ণেন সহ যুদ্ধমাশ্চবামেবেতি ভাব: ॥১৬| 

যথেতি। আচক্ষ ব্ুহি, তন্বেন যাথার্থে/ন, কুশল উক্ভিনিপুণ: ॥১৭ 

ভীমেতি। সমুৎস্গজ্য সময়ক্ষেপপরিজিহীর্ষয় বিহায়, রাধেয়ং বর্ণম্ ॥১৮। 

তমিতি। অভিদ্রত্য দ্রতমভিপতা, কঙ্কপতিভিবাণৈঃ 0১৯ 

ফুল্লতেতি। ফুল্পত] বিকসন্ত1| অভ্াৎস্ময়ন অভিমুখং সন্দং হসন্ ॥২০| 

ভীম কর্ণকৃত অনেক তিরস্কার ম্মরণ করিয়া তাহার সহিত কিরূপ যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন ? ॥১৫॥ 

যিনি ছৃইটী কুগুল ও কবচের সহিতই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভীম 

সমরাঙ্গনে সেই কর্ণের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিলেন? ॥১৬। 

সপ্তয়! তাহাদের যেপ্রকার যুদ্ধ হইল এবং তাহাদের মধো যিনি বিজয়ী 

হইলেন, তাহা তুমি আমার নিকট যথার্থরূপে বল। তুমি বলিতে বড়ই 
নিপুণ? ॥১৭। 

সপ্তয় বলিলেন__রাজা ! ভীমসেন রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণকে পরিত্য।গ করিয়! 

যেখানে বীর কৃষ্ণ ও অজ্জন ছিলেন, সেইখানে যাইবার ইচ্ছা! করিলেন ॥১৮। 

মহারাজ! ভীম যাইতে লাগিলে, কর্ণ দ্রুত উপস্থিত হইয়া_মে্ঘ যেমন 

পর্বতের উপরে বারি বর্ণ করে, সেইরূপ ভীমের উপরে শর বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন ॥১৯॥ 

(১৮) ভীঘসেনস্ত রাধেয়মুৎজা রথিনাং বরঃ...পি। (২০)...বিহ্সন্ বলী...পি ঝ| নি। 



১০৭২ মহাভাব্বতে দ্রোণ-- 

কর্ণ উবাচ। 

ভীম।হিতৈস্তব রণে স্বপ্নেহপি ন বিভাবিতমৃ। 
তদ্দর্শযসি কমান পৃষ্ঠং পার্ঘদিদৃক্ষয়া ॥২১। 
কুন্ত্যাঃ পুত্রস্ত সদৃশং নেদং পাগুবনন্দন ! | 

তেন মমভিতঃ স্থিত্বা শরবর্ষেরবাকির ॥২২।॥ 

ভীমসেনস্তদাহবানং কর্ণেনামর্ষয়ন্ যুধি। 

অদ্ধমগুলমাবৃত্য সুতপুত্রমযোধয়ৎ ॥২৩। 

অবক্রগামিভিবাণৈরভ্যবর্ষন্মহাযশা% | 

দংশিতং দ্বেরথে যাস্তং সর্ববশস্ত্রভৃতাং বর? ॥২৪। 

বিধিৎস্থঃ কলহস্তান্তং জিঘাংস্ত্ঃ কর্ণমাক্ষিণোৎ। 

তঞ্ণ হত্বেতরা'ন্ সর্ববান্ হস্তকামো মহাবলঃ ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

ভীমেতি। অহিতৈঃ শব্রভিঃ। ন বিভাবিতং য় পুষ্ট প্রদশনং ন চিন্টিতম্ ॥২১। 

কুস্তা। ইতি । অভিতঃ সম্মুখে । মামিতি “তসোভগ়/ভিপরিসবৈঃ” ইতি দ্বিতীর! ॥২২। 

ভীমেতি। অমর্নরন অসহমানঃ | আবৃত্য পরিবৃত্য ॥২৩| 

অবক্কেতি। মহাযশাঃ কর্ণ। দংশিতং কতসন্লাহম্, যাস্তমজ্জুনং প্রতি ॥২৪॥ 

খির্িংস্থরিতি। বিবিহস্থবিধাতুমিচ্ছুঃ । জিঘাংসুহন্থমিদ্ভু:, আক্ষিণোদগীড়য়ৎ ॥২৫॥ 

তথাপি ভীম যাইতেছিলেন, তখন বলবান্ কর্ণ প্রক্ষুটিত পদ্মতুল্য মুখমণ্ডল- 
দ্বার মন্দহাস্য করতঃ তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥২০॥ 

কর্ণ বলিলেন-_-“ভীম ! তোমার শক্ররা যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, তুমি 
সামান্য অজ্জুনদর্শনেচ্ছায় কেন আমাদিগকে সেই পৃষ্ঠদর্শন করাইতেছ ? ॥২১। 

পাঙুনন্দন! ইহা কিন্তু কুস্তীর পুত্রের উপযুক্ত কার্ধ্য হইতেছে না। 
অতএব তুমি গন্মুখে থাকিয়া বাণবর্ষণদ্বারা আমাকে আবৃত কর? ॥২২॥ 

ভীমসেন কর্ণের সেই আহ্বান সহা না করিয়া অর্দমগুলাকারে ফিরিয়! 
কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ত করিলেন ॥২৩। 

তখন সব্ধবশস্ত্ধারিশ্রেষ্ 'ও মহাষশ! কর্ণ দ্বৈরথযুদ্ধে স্দিত এবং অর্জুনের 
দিকে গমনে প্রবুন্ত ভীমের উপরে বাণবধণ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥ 

(২২)-''নেদং পাুহ্থতাগ্য তে-বঙ্গ বর্ধ। (২৪)-- সর্বশস্ত্ববিদাং বরঃ:--পি,-- সর্বশস্- 

বিশারদম্--বা নি। 



পর্ববণি চতুর্দশাধিকশততমো হধ্যায়ঃ। ১০৭৩ 

তম্মৈ প্রাস্থজছুগ্রাণি বিবিধানি পরন্তপঃ | 
অমর্ধা পাগুবঃ ত্রুদ্ধঃ শরবর্ষ।ণি সংযুগে ॥২৬| 
তস্ত তানীষুবর্ধাণি মত্তদ্বিরদগামিনঃ | 

সুতপুত্রোহস্ত্রমায়াতির গ্রসৎ স্মহাযশীঃ ॥২৭। 
স যথাবন্মহাবাহুবিছ্যয়। বৈ স্ত্পুজিতঃ | 

আঁচাঁ্যবন্মহেঘাসঃ কর্ণ? পর্যযচরদ্বলী ॥২৮। 

যুধ্যমীনন্ত সংরস্তান্ভীমসেনং হসন্নিব | 

অভ্যপগ্ভত কৌন্তেয়ং কর্ণো রাজন! বৃকোদরমূ্ ॥২৯॥ 
তন্নান্বয্যত কৌন্তেয়ঃ কর্ণস্য স্মিতমাহবে | 

যুধ্যমানেযু বীরেধু পশ্যাতস্ চ সমন্ততঃ ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 
তম্ম। ইতি। তশ্মৈ করায়, প্রাঙ্গজহ ন্ক্ষিপৎ | পাগুবে| ভীম: ॥২৬| 

তগন্তেতি। ইমুণাং বাণান।ং বধাণি। অগ্গাবাং মার়াভিঃ প্রয়োগকৌশলৈঃ ॥২৭। 

স ইতি। খিষ্ || ধন্র্বেদজ্ঞানেন, হুপুর্গি ত: মবৈরতিদন্মনিতঃ। আচার্ধযবহ ঘ্োঁন ইব ॥২৮। 

যুখ্োতি। স'রস্তাৎ ফ্রোবাং। অগ্যপগ্যত আক্রামৎ ॥২৯| 

তিতি। অমৃষ্যত অসহত | শ্মিতং মন্দহাশ্ম। পশ্যংস্তু যুদ্ধ' ম্মিতব ৩০। 

পরে মহাবল ভীম কূর্ণকে বধ করিয়। অন্য সকলকে বধ করিবার অভিল্াষী 

হইয়া কলহের শেষ ও কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় বাণদ্বারা তাহাকে পীড়ন 

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২৫॥ 

ক্রমে শক্রুসন্তাগী ভীমমেন অসহিষ্ণু, ও ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণের উপরে নানাবিধ 
ভীষণ শর বর্ণ করিতে থাকিলেন ॥২৬॥ 

তখন অতিম্হাযশা কর্ণ অস্ত্রকৌশলে মন্তহস্তীর ন্যায় মন্থরগামী ভীম- 

সেনের সেই বাণবর্ধণ নিবারণ করিলেন ॥১৭। 

মহাবানু, বিদ্যার গুণে সর্ববসম্ম(নিত, মহাধনুদ্ধর ও বলবান্ কর্ণ দ্রোণের 

হায় সমরস্থলে যথানিয়মে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২০। 

রাজা ! কুস্তীনন্দন বৃকোদর ভীমসেন সক্রোধে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই 

অবস্থায় কর্ণ মন্দহাস্য করতই যেন তাহাকে আক্রমণ করিলেন ॥২৯॥ 

(২৬)...শরবর্ধাণি মারিষ!_-পিবা নি। (২৭)*অগ্রপৎ পরমাপ্মবিৎ_পি বা নি। 

(২৮) স যথাবন্মহারান্জ !.. প্রপৃজিতঃ-**পধ্যচরদ্রণে_বদ্ধ। (২৯) সংরন্েণ তু যুধাস্তং 

ভীমসেনং শ্বয়ন্্রি। অভ্যাপতত রাধেয়ন্তমম্যাী বুকোদরম্ বঙ্গ বদ্ধ! 

১৩৫ 



১০৭৪ মহাভারতে . দ্রোণ-- 

তং ভীমসেনঃ সংপ্রাণ্ত বৎসদত্তৈঃ স্তনান্তরে | 
বিব্যাধ বলবান্ ক্ুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥৩১॥ 
পুনশ্চ সৃতপুত্রস্ত ব্বর্ণপুষ্থৈঃ শিলাশিতৈঃ | 
হুমুক্তৈশ্চিত্রবন্মীণং নিবিভেদ ভ্রিসপ্তভি5॥৩২। 
কর্ণে! জান্ব,নদৈর্জ।লৈঃ সপ্ছন্নান্ বাতরংহসঃ | 
হয়ান্ বিব্যাধ ভীমস্ত পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈ£ ॥৩৩। 
ততো বাণময়ং জাঁলং তীমসেনরথং প্রতি । 

কর্ণেন বিহিতং রাজন্ ! নিমেষাদ্ধীদদৃশ্ঠত ॥৩৪। 
সরথঃ সধবজস্তত্র সসূতঃ পাঁগুবস্তদ!। 

প্রাচ্ছাগ্ভত মহারাজ! কর্ণচাপছাতেঃ শরৈ? ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

তখিতি | বংসদন্তৈশ্দাখ্যঃ খরৈ; | তোতরৈরঙ্কৃশৈঃ 1৩১) 

পুনরিতি | স্ুমুক্তিঃ সম্যকু শিপ্তৈঃ | ত্রিমপ্চভিরেকবিংশত্য। 0৩২ 

কর্ণ ইতি। জাঙ্গ নদময়ৈ: স্বণময়ৈঃ। বাতস্তেব রংহো! বেগো যেঘাহ তান্ ॥৩৩| 
তত ইতি। অনৃষ্ত সর্বৈরিতি শেষঃ ॥৩৪॥ 

সেতি। সম্থতঃ সসারখি' প1গুবে। ভীমসেনঃ ॥৩৫। 

সকল দিকে যুধ্যমন বীরেরা দেখিতেছিলেন, সেই অবস্থায় কর্ণের সেই 

মন্দহাস্তয ভীমসেন সহ্য করিলেন না ॥৩০। 

স্থতরাং বলবান্ ভীমসেন তখন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া_-অঙ্কুশদ্র| নহা- 

হস্তীকে যেমন তাঁড়ন করে, সেইরূপ বৎসদন্তবাণদ্বারা কর্ণের বক্ষস্থলে তাড়ন 

করিলেন ॥৩১।॥ 

পুনরায় তিনি ব্বর্ণপুঙ্থ ও শিলাশীণিত একুশটা বাণ সম্যক নিক্ষেপ করিয়া 
বিচিত্রবন্মধারী কর্ণকে বিদীর্ণ করিলেন ॥৩২।॥ 

তখন কর্ণ স্বর্ণজীলে আবৃত ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ ভীমের অশ্বগুলিকে 

পাঁচ পাঁচটা বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥৩৩॥ 

রাজা! তৎপরে নিমেষাদ্ধমধ্যে ভীমের রথের উপরে কর্ণকৃত বাণময় 

জাল দেখ! যাইতে লাগিল ॥৩৪। 

মহারাজ! তখন কর্ণকাঁম্মুকনির্গত বাণ সকল যাইয়া রথ, ধ্বজ ও সারথির 
সহিত ভীমসেনকে আবৃত করিল ॥৩৫। 

(৩২).স্পুট্ঘৈদিবিতৈ শরৈঃ" বন্ধ । 
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তন্ত কর্ণশ্চতুঃয্ট্যা ব্যধমৎ্ কবচং দৃঢ়মূ। 

ুদ্বশ্চপ্যবধীৎু পার্থং নার চৈর্মম্মীভেদিভিঃ ॥৩৬| 
ততোইচিন্ত্য মহাবেগান্ কর্ণকান্মুকনিঃস্থতান্। 
সমাগ্লিযাদসংভ্রান্তঃ সৃতপুত্রং বুকোদরঃ ॥৩৭॥ 
ম কর্ণচীপপ্রভবানিযুনাশীবিষোপমান্। 

বিভ্রষ্ভীমো মহারাজ! ন জগম ব্যথাঁং রণে ॥৩০। 

ততো! দ্বাত্রিংশতা। ভল্লৈনিশিতৈস্তিঘাতেজনৈ | 
বিব্যাঁধ সমরে কর্ণ ভামসেনঃ গ্রতাপবান্ ॥৩১।॥ 

অযত্রেনৈব তং কর্ণ; শরৈভূশিমবাকিরৎ। 

ভীমমেনং মহাবাহুং সৈন্ধবন্য বধৈষিণম্ ॥৪০। 

দৃছুপূর্বঞ্চ রাবেয়ো ভীমমাজাবযোধয়ুৎ। 

ক্রোধপুর্ববং তথ! ভীমঃ পুর্ববৈরমনুন্মরন্ ॥৪১॥ 

ভারতকৌমুদী 
রি 

তস্তেতি। চুইসষ্ট্যা এরৈত, ব্যধমদতাডয়ৎ।  অবদীব প্রন্থতবানূ, পার্থং ভীম্ম্ ॥৩৬। 
ত 

ইতি । কর্চাগাং প্রভবস্থি নিচ্ছি স্ভীতি তান, ইধন্ বাখান্ ।৩৮। 
তইতি। শিশিতৈঃ সুধারৈত ভিগতেজনৈর্মহাবেগৈত ।৩৪॥ 

অথধঠ্রেনেতি। অধগ্রেনৈব আতুস্সেহাৎ কুম্ীবাক্যাচ্চেতি ভাঝঃ | অবাকিরদাবুণোৎ ॥৪০| 

ক্রমে কর্ণ রুদ্ধ হইয়া চৌষট্রিট! বাণদ্বারা ভীমের দুঢ় কবচের উপরে 
আঘাত করিলেন এবং বনুতর মর্মাভেদী নারাচদ্বারা ভীমকে তাড়ন 

করিলেন ॥৬৩॥ | 

তদনন্তর ভীমসেন কর্ণকাম্মকনির্গত মহাবেগশ।লী বাণ সকল অবঙ্গ। 

করিয়া অবিচলিতভাবে কর্ণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥৩৭॥ 
মহারাজ! ভীমসেন কর্ণকাম্ঘ্কনির্গত সপপতুল্য বাণ সকল গ্রহণ কৰিয়াও 

যুদ্ধে ব্যথিত হইলেন না৷ ॥৩৮। 
তাহার পর প্রত।পশালী ভীমসেন স্ুধার ও মহাবেগশালী টু ভল্ল- 

দ্বার] যুদ্ধে কর্ণকে ভাঁড়ন করিলেন ॥৩৯॥ . 

তখন কর্ণ বিশেষ যন্ত্র না করিয়া জয়দ্রথবধৈধী মহাবাহু তীমসেনকে 
বাণদ্বারা অত্যন্ত আবৃত করিলেন ॥৪০। | 

(৪) প্রমত্েনৈব তহ কর্ণ: শরৈঃ কুদ্ধমবাকির২-.-পি। 



১০৪৭৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তং ভীমসেনো নামুষ্যদবমানমমর্ষণঃ | 
স তন্মৈ ব্যস্জন্ গং শরবর্ষমমিত্রহা ॥৪২। 
তে শরণ প্রেষিতান্তেন ভীমসেনেন সংযুগে। 

নিপেতুঃ সর্বতো বীরে কুজন্ত ইব পক্ষিণঃ ॥৪৩| 
হেমপুত্বাঃ প্রমন্না গ্রা ভামসেনধনুশ্চ এতাঃ। 
প্রাচ্ছাদয়ংস্তে রাধেয়ং শলভা ইব পাবকম্ ॥8৪৪। 

কর্ণস্ত রথিনাং শ্রেষ্টশ্ছ'গ্ভমানঃ সমন্ততঃ | 
রাজন! ব্যস্থজীদুগ্রাণি শরবর্ষাণি সংযুগে ॥8৫। 
তন্ত তানশনিপ্রখ্যানিযুন্ সমরশোভিনঃ | 

চিচ্ছেদ বহুভির্ল্লৈরসংপ্রাপ্তান্ বুকোদরঃ ॥৪৬। 

ভারতকৌমুদী 
মুদিতি। মৃদুপূর্বং ভ্রাতনেহাৎ কৌ।মলভাপূর্বকম্। আজৌ যুদ্ধে 13১ 

তমিভি। তং মৃছুপুর্বযুদ্ধবূপমবষানম্, নাঙবস্যং নাসহত অবজ্ঞাবগমাৎ ॥৪২॥ 

তইতি। প্রেষিতাঃ ক্ষিপ্ধাঃ | বীরে কণে, কজছ্ছে রুবন্তঃ |৪৩| 

তেমেতি। প্রসন্নাগ্র। নিশ্শলমুখাঃ। তে শরাঃ, শলভাঃ পতঙ্গাঃ ॥৪9। 

কর্ণ ইতি। সমস্ততঃ সর্বা দিক্ষু। ব্যকজং হক্ষিপৎ ॥৪৫॥ 

কর্ণ কৌম্লতপুর্কক ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, আর ভীমঙ্গেন 
পূর্বশক্রতা স্মরণ করিয়া ক্োধপুব্বক কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে 

থাকিলেন ॥৪১॥ 

অসহিষ্ণু ও শক্রহস্তা ভীমসেন সেই অপমান অহা করিলেন না। সুতরাং 
তিনি সত্বর কর্ণের উপরে বাণ বধণ করিতে লাগিলেন ॥৪১॥ 

যুদ্ধে তীমসেননিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলি পক্ষিগণের ন্যায় রব করিতে করিতে 

যাইয়া সকল দিক্ হইতে কর্ণের উপরে পড়িতে থাকিল ॥৪৩। 
পতঙ্গ-(ফড়িং) সমূহ যেমন অগ্নিকে আবৃত করে, সেইরূপ ভীমের ধন্থ 

হইতে নিত স্ব্ণপুজ্খ ও নির্দুকমুখ ডেই বাণগুলি যাইয়া কর্কে আবৃত 
করিল ॥89 

রাজা! রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণও সকল দিকে বাণে অ।বৃত হইতে থ।কিয়। ভীমের 
উপরে ভয়ঙ্কর বাঁণবর্ষণ করিতে লাগিলেন 18৫1 

(৪২)*** *রবর্ষমঞিজ্ঞজিং২-হঙ্গ বদ্ধ | (৮৩)-- প্রেষিত। রাজন 1." অর্বতে। ভীমাঃ 

বন্ধ। (98) হেদগুক্থ] সহীহ ডা তি জবান্থে হাধেয হুবা: শু যথ বর্ধ। 
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পুনশ্চ শরবধেণ চ্ছাদয়ামাস ভারত !। 

কর্ণে। বৈকর্তনো যুদ্ধে ভীমসেনমরিন্দমঃ ॥৪৭ 
তত্র ভারত! ভীমন্ত দৃষ্বস্তঃ স্ম সায়কৈঃ। 
মমাচিততনুং সংখ্যে শ্বাবিধং শললৈরিব ॥৪৮। 

হেমপুঙ্ান্ শিলাধোতান্ কর্ণচাপচ্যুতান্ শরান্। 
দধার সমরে বীরঃ স্বরশ্মীনিব রশ্মিবাঁন্ ॥৪৯॥ 

রুধিরো্গিতসর্ববাঙ্গে। ভীমসেনো ব্যরোচিত | 

সমৃদ্ধকুন্ুমাপীড়ো বসন্তেহশোকবুক্ষবৎ ॥৫০। 

তভ্ত, ভীমো মহাবাঁহোঃ কর্ণস্ত চরিতং রণে। 

নানৃয্ত মহাবাহুঃ ক্রোধাদুদ্রুভলোচনঃ ॥৫১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তশ্তেতি। অশনিপ্রধ্যান্ ব্জতুলান্। সমরশোভিনো বীরশ্রিয়। ॥৪৬। 

পুনরিতি। বৈকর্তনো বিকর্তনন্ত সুরযস্য পুত্র: ॥৪৭। 

তন্্রেতি। সমাচিততন্তং ব্যাপ্চদেহম্, শ্বাবিধং শল্যম্, এপলৈস্তুৎকণ্টকৈঃ 18৮ 

হেমেতি। শিলাধৌতান্ শিলারাং ঘর্ধণেন পরিস্কতাগ্রান্। রশ্মিবান্ সুর্মাঃ ॥88॥ 

রুধিরেতি। সমুদ্ধং বহুলীভতং কুন্থমমেব আপীড়: শেখরো যস্ত সঃ ॥৫০। 

সমরশোভী কর্ণের সেই বজ্ত্রতুল্য বাণ সকল না আসিতেই ভীমসেন 

বনততর ভল্লদ্বার সেগুলিকে ছেদন করিতে থাকিলেন ॥৪৬| 

ভরতনন্দন! ন্ূ্য্যপুত্র অরিন্দম কর্ণ আবারও যুদ্ধে বাণবর্ষণদ্বারা ভীম- 
সেনকে আবৃত করিলেন ॥৪৭॥ 

ভরতনন্বন ! তখন কণ্টকব্য।থু শেজারুর ন্যায় যুদ্ধে ভীমসেনকে বাণব্যপ্ু- 
দেহ দেখা যাইতে লাগিল ॥৪৮। 

সূর্য্য যেমন তাহার রশ্বি ধারণ করেন, সেইরূপ মহাবীর ভীমসেন কর্ণের 

ধনু হইতে নির্গত ত্বর্ণপুঙ্খ ও শিলাশণিত বাণ সকল ধারণ করিতে 

লাগিলেন ॥৪৯॥ 

তখন রক্তে ভীমসেনের সমস্ত অঙ্গ সিক্ত হইতে লাগিল; তাহাতে 

তিনি-বসম্তকালে প্রচুরপুষ্পশালী অশোকবুক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন ॥৫০। 

(৪৯)...ন্বরশ্মীনিব ভাঙ্র:--বঙ্গ বর্ধ...স্বরশ্থীনিব রশ্রিমান্-ব| নি। (৫০)-..ভীম- 

মেনো বরাত 'পি বা নি, বপখ্েইশোকবন্তর:-পি। (৫১) " নামৃস্তত মহেঘাস:...বদ্ধ 

বদ্ধি। 



১০৭৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স কর্ণং পঞ্চবিংশত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ | 
মহীাধরমিব শ্বেতং গুঢপাদৈবিযোন্বণৈঃ ॥৫২। 
তং বিব্যাধ পুনভাঁমঃ ষড়ভিরষ্টাভিরেব চ। 
মম্মন্বমরবিক্রান্তঃ সৃতপুত্রং মহারণে ॥৫৩। 
পুনরন্যেন বাণেন ভীমসেনঃ প্রতাপবান্। 

চিচ্ছেদ কাম্মকং তুর্ণং করণন্ত প্রহনমিব ॥৫81 

জঘান ত্বরিতথ্শশ্বান্ সুতঞ্চ বহুভিঃ শরৈঃ। 
ন!রাচৈররকরশ্ম্যাভৈঃ কর্ণ বিব্যাধ চোরসি ॥৫৫॥ 
তে জগাধরণীং সর্বে কর্ণং নিভিদ্ধ মারিষ !| 
ঘণা হি জলদং ভিন্বা রাজন্! সুষ্যস্ত রশ্ময়ঃ ॥৫৬| 

ভারতকৌমুদী 
তধিতি। চরিতং বাবহারম্। নামুষ্তত নাসহত। উদ্বৃন্তলোচন উদগতনয়ন$ ॥৫১। 

সইতি। সমাপয়দপীডয়ং | শ্বেতমিতানেন ভীমলাপি শ্বেততং সুচিভম্। গুঃপাদৈ 

স্পৈঃ ॥৫২। 

তমিতি,। ড় ভিরষ্টািরেব চ বাণৈঃ। অমর ইব বিক্রান্ছে! বিক্রমী ॥৫৩1 

পুনরিতি | প্রহসন্লিবেত্যনেনানায়াসত্বং কৌতুকঞ্চ ব/জাতে ।৫9॥ 
_. জঘানেতি। ্ুতুং সারখিম্। অর্করশ্যাতৈঃ স্ুদ্যকিরণতু ল্যৈরজ্জলৈঃ ॥৫৫॥ 

তৎকালে মহাবাহু ভীমমেন ক্রোধে নয়নযুগল উত্তোলন করিয়। যুদ্ধে 

মহাবাহু কর্ণের সেই ব্যবহার সহ করিলেন না ॥৫১॥ 
ুৃতরাং বিষমন্ত সপসমূহদ্ধারা কৈলাসপবতের ন্যায় পঁচিশট! নারাচদ্বারা 

ভীনসেন কর্ণকে 'হাড়ন করিলেন ॥৫২॥ 

দেবতার শ্টায় বিক্রমশালী ভীমসেন পুনরায় ছয়ট। ও আটটা বাণছ।রা 
কণের মর্মস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥৫৩| 

প্রতাপশালী ভীমসেন হাসিতে হাসিতেই যেন আবার অন্য একটা 

বাণছ।রা কণের ধন্ুখান| স্বর ছেদন করিলেন ॥৫৪॥ 

ভীমসেন সত্বর বহুতর বাণদ্বারা করণের অশ্বগুলি ও সারথিকে বধ 

করিলেন এবং ূর্ধ্যক্রিণের ন্যায় উজ্জল নারাচসমূহদ্বারা কণের বন্ষস্থল বিদ্ধ 
করিলেন ॥৫৫। 

্ (৫৫৩) পুন্রেব ৮ বিব্যাপ...স্ুতপুত্রং তন্ুত্যজষ্--পি বা নি। (৫৫) জঘান চতুর- 

শ্াশ্বান্ স্থতঞ্চ ত্বরিতঃ শরৈঃ.-পি ব। নি। (৫৬)...ধরণীমাশু কর্ণং নিভিগ্ পত্রিণঃ। যথ। 

জলধরং ভিন ধিবাকরমরীচয়:-_পি বা নি। 
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স বৈকল্যং মহৎ প্রাপ্য চ্ছিম্নবন্া শরাদ্দিতঃ | 
তথা পুরুধমানী স প্রত্যপায়াদ্রথান্তরম্ ॥৫৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভাঁরতে শতসাহস্র্যাং সংহিতাঁয়াঁং বৈয়াসিক্যাং দ্রে।ণপর্বণি 
জয়দ্রথবধে ভীমপ্রবেশে পুনঃ কর্ণপরাজয়ে 

চতুর্দশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ *& 
চা হু 

পঞ্চদশাধিকশততমোহ্ধ্যায় | 
5 6 

অই ও + অস্প। সত শাম চোরকে 

০-০--০ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
যন্মিন্ জয়াশ। মহতী পুত্রাণাং মম সপ্ভীয় !। 

তং দৃষ্ট্মা বিযুখং ভীমাৎ কিং নু ছুর্য্যোধনো হব্রবীৎ ॥১ 
ভারতকৌমুদী 

ত ইতি। তে নারাচাঃ। নিহিদ্য বিদাধ্য। জলদং মেঘম্ ॥৫৬। 

সইতি। স কর্ণঃ, বৈকল্যং বিছ্বলতাম্। তথ' তাদৃক্। প্রত্যপায়াদপস্থত্যাগচ্ছং ॥৫৭। 
ইতি মহামহোপা ধ্যান্মভারতা চাধ্য-শ্রহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশ ওট।চাষ্যবির চিতাঘ্বাং মহা ভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে চতুদ্দখাধিকখভতমোহধ্যায়: ॥9 
77708) 

যন্মিশ্লিতি। তং কণম্$ বিমুখমপযানেন পরামুখম্ ॥১। 

মাননীয় রাজা! তখন স্ুধ্যের রশ্মি যেমন মেঘ ভেদ করিয়। ভূতলে 
পতিত হয়, সেইরূপ সেই নারাচগুলি কণের দেহ ভেদ করিয়া ভঙলে পতিত 

হইল ॥৫৬| 

পরে প্রসিদ্ধ পুরুষাভিমানী কর্ণ ছিন্নকাম্ম্ক, বাঁণপীড়িত ও অত্যন্ত বিহ্বল 

হইয়! অপসরণপূর্রবক অন্যরথে আরোহণ করিলেন ॥৫৭ 
গু ০৫ 

৪০০ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-“সপ্য়। ধাহার উপরে আমার পুত্রগণের প্রবল জয়ের 
আশ। ছিল, সেই কর্ণকে ভীমসেন হইতে পরাক্মুখ দেখিয়। ছুর্যোধন কি 

কহিলেন ?॥১। 

রঃ (৫৭) স বৈরুবাম্ *" শরাহতঃ "লজ্জামুংস্থজা ভারত! | ভীমসেন ওয়াং কর্মরএনি। 

* . 4*'উনত্রিংশদধিকশ ততমোহধ্যায়ঃ' বঙ্গ বর্ধ, £একজ্িংখদধিকশততমোহধ্যায়? 

বারানি। 



৯০৮০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

কথঞ্চ যুযুবে ভীমে। বীর্ধাশ্ল।ঘী মহাঁবলঃ | 

কর্ণ বা সমরে তাঁত! কিমকা্ধাঁদতঃ পরমূ। 
ভীমসেনং রণে দৃষ্ট ভ্বলন্তমিব পাঁবকম্ ॥২। 

সপ্তীয় উবাচ। 
রথমন্যং সমাস্থ।য় বিধিবৎ কল্সিতং পুনঃ । 
অভ্যয়াৎ পাণগুবং কর্ণো বাঁতোদ্ধ,ত ইবার্ণবঃ ॥৩।  - 
ুদ্ধমাধিরথিং দৃষ্ট। পুত্রাস্তব বিশাংপতে !। 
ভীমসেনমমন্যন্ত বৈবস্বতমুখে গতম্ ॥8॥ 
চাঁপশব্দং ততঃ কৃত্বা তলশব্দঞ্চ নৈরবমূ। 
অভ্যবর্তত রাধেয়ো ভীমসেনরথং প্রতি ॥৫। 

পুনরেব তয়ো রাজন! ঘোর আমীৎ সমাগম | 
বৈকর্তনস্থ শুরশ্য ভীমস্ত চ মহৌজসঃ ॥৬। 

ভারতকৌমুদী 
কথমিতি। কখং কীদৃশমূ। অত; অশযানা২। মই্পাবোহন্ং শ্লোকঃ ॥২। 
রথমিতি। কল্পিতং সঙ্জিতম্। বাতোদ্ধ,তে। বাযুদঞ্চলি ত: ॥৩। 
ক্ুদ্ধমিতি। আধিরখিম্ অধিরথপুত্রং কর্ণম্। বৈবন্ব তমুখে যমবদনে ॥9॥ 

চাপেতি। তলখব্দং হস্তাবাপধ্বনিম্ । রাধেয়ঃ কণঃ ॥৫। 

পুনরিতি। সমাগমে। যুদ্ধে মেলনমূ। বৈকর্তনন্ত সুধ্যপুত্রস্ত কণগ্য ॥৬। 

বৎস! মহাবল ও বলগরী ভীমসেন ইহার পর কিরূপ যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন? কণই বা যুদ্ধে জলন্ত অগ্নির ন্যায় ভীমকে দেখিয়া কি 

করিলেন ? ॥২॥ 

সঞ্জয় বলিলেন_-“নহারাঁজ! ইহার পর কর্ণ যথাবিধানে সঙ্জিত অন্ত 

একখান! রথে আরোহণ করিয়া বায়ুস্ালিত সমুদ্রের ম্যায় পুনরায় ভীমের 
দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩॥ 

নরনাথ! তখন আপনার পুত্রের কণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভীমকে যমের 
মুখে প্রবিষ্ট বলিয়। মনে করিতে লাগিলেন ॥৪। 

ক্রমে কর্ণ ভয়ঙ্কর ধনুষ্ঙ্কার ও হস্তাবাপের (চর্দদনিশ্মিত হস্তাবরণের) শব্দ 
করিয়। ভীমসেনের রথের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৫॥ 

(২) বীধাক্কাধী মহারথঃ..পি। (৪)...বৈশ্বানরমুখে হুতম্--পি বানি 
চাপশব্দং মহৎ কৃত্'-বঙ্গ বদ্ধ। (৬) পুনরেব ততো রাজন্! মহানামীং-হ্দারুণমূ। 
বিমর্দঃ সুতপুত্রন্ত ভীমস্য চ বিশাংপতে !_ বদ্ধ, "ভীমশ্ত চ মহাত্সনঃ__বা নি। 
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রন্ধৌ৷ হি মহাঁবাহ্ পরম্পরবধৈধষিণো | 
অন্যোন্যমীক্ষাঞ্চক্রাতে দহন্তাবিব লোচনৈঃ ॥৭॥ 
ক্রোধরক্তেক্ষণৌ তীত্রে নিশ্বসস্তাবিবোরগৌ | 
শুরাবন্যোন্যমসা্ ততক্ষতুররিন্দমৌ ॥৮| 
ব্যাত্রাবিব স্থসংরবেো শ্েনাবিব চ শীত্রগৌ । 
শরভাবিব সংক্রুদ্ধো যুযুধাতে পরম্পরম্ ॥৯ 
ততো ভীমঃ ম্মরন্ ক্লেশানক্ষদ্রুতে বনেহপি চ। 
বিরাটনগরে চৈব প্রাপ্তং ছুঃখমরিন্দমমঃ ॥১০। 
রাষ্ট্রাণাং স্কীতরত্বানাং হরণঞ্চ তবাআ্মজৈঃ। 
সততঞ্চ পরিক্লেশান্ সপুত্রেণ তয়! কৃতান্ ॥১১॥ 

যত কুত্তীং দগ্গ,মৈচ্ছঃ স্ম সপুত্রাং ত্বমনাগসমৃ। 

কুষ্ঠায়াশ্চ পরিক্লেশং মভা মধ্যে ছুরাত্বভিঃ ॥১২॥ 

কেশপক্ষগ্রহঞ্েব ছুঃশাসনকৃতং তথা | 
পরুষাণি চ বাক্যানি কর্ণেনোক্তানি ভারত ! ॥১৩। 

| ভারতকৌমুদী 
সমিতি। সংরকষ ভ্রুর্দো।  ঈষ্ষাঞ্কক্রাতে দদৃশতুঃ। ঘ্বয়োশ্চতুষ্টা্লোচনৈরিতি 

বহুবচনম্ ॥৭। 
ক্রোধেতি। তীত্রো স্ত্য়ে তীব্রোগ্ভমৌ ।  উরগৌ সপৌঁ। ততঙ্ষতুঃ প্রজহতু: 0৮ 
ব্যাস্াবিতি। স্থসংরবৌ অতীবোহসাহিনৌ । শরভৌ ভীষণো হিংনজন্কবিশেষৌ ৯ 
অথ নবভিঃ শ্সোকৈঃ কুলকেন ধৃতরাষ্টাদিতিরস্কারং সুচয়ন্ ভীমস্ত কৌরবরুতাত্যাচার- 

রাজা! তখন মহাবীর কর্ণ ও মহাতেজা ভীমের পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ 
হইতে লাগিল ॥৬॥ 

তুদ্ধ, মহাবাহু ও পরস্পরবধাভিলাষী কর্ণ ও ভীম নয়নদ্বারা যেন দগ্ধ 
করিতে থাকিয়া পরস্পর দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৭| 

পরে ক্রোধে আরক্তনয়ন, তীব্রোগ্ভিম, মহাবীর ও শক্রদমনকারী কর্ণ ও 

ভীম ছুইট! স্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ পরস্পরকে পাইয়! প্রহার করিতে 

থাকিলেন ॥৮। 

দুইটা! ব্যান্ত্ের ন্যায় অত্যন্ত উৎসাহী, ছুইটা! শ্বোনপক্ষীর তুল্য দ্রুতগামী 

এবং ছুইট! শরভের (মহাভীষণ হিংঅজন্তর) সমান ক্রুদ্ধ কর্ণ ও ভীম পরস্পর 

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৯। 

| (০)...ুদ্ধেইন্োন্ং সমাসাগ্য...বঙ্গ বর্দ। 

১৩৬ 



১০৮২. মহাভারতে দ্রোণ- 

পতিমন্যং পরীপ্লন্ব ন সন্তি পতয়ন্তব | 

নরকং পতিতাঃ সর্ষে পার্থাঃ ষগুতিলোপমাঃ ॥১৪॥ 

সমক্ষং তব কৌরব্য ! যদুচুঃ কৌরবাস্তদ1। 
দাসীভাবেন কৃষ্ণাঞ্চ ভোক্ত,কামাঃ স্তান্তব ॥১৫। 

ঘচ্চ।পি তান্ প্রব্রজতঃ কৃষ্ণীজিননিবাসিনঃ | 

পরুষা থ্যুক্তবান্ কর্ণঃ সভাঁয়ং সম্গিধোৌ তব ॥১৩। 
তৃণীকৃত্য চ যৎ পার্ধাংস্তব পুত্রো ববন্ন হ। 

বিধমস্থ।ন্ সমস্থে! হি সংরস্তাদগতচেতনঃ ॥১৭॥ 

বাল্যাৎ প্রভৃতি চারিদ্বস্তানি ছুঃখানি চিন্তয়ন্। 

শিরবিছ্ভত ধশ্মীক্সা জীবিতেন বৃকোদরঃ ॥১৮॥ (কুলকম্) 

ভারতকৌমুদী 
স্মরণেনস্মনিবেধমাহ তত ইতি । অঙ্গদুতে পাখকক্রীড়াদাম্।  রাষ্্টাণাং রাজানাম, 

স্বীতরত্বানাং ধনপূর্ণানাম্। এচ্ছে! জতুগৃহদাহেনাটিলফিতবান্। 'অন।গসং নিরপরাধাম্। 

কৃষ্ণয়া দ্রৌপছ্যাঃ। কেশপক্ষগ্রহং কেশপাশধারণমূ। পরুমাণি নিষ্ঠর!ণি। কিমুক্তানীত্যঈ- 

বদতি পতিমিতি। পরীপ্ান্ব গৃহাণ। যপ্তাঃ ক্লীব। অঞ্কুরজননাশক্তা যে তিলান্তদুপমাঃ 

প্রতিবিধানাখক হবাদিতযাখরঃ | কুষ্ণাৎ দ্রৌপদীম্। কৃষ্ণাজিননিবাসিনঃ পরিহিতরুফমূগ- 

চরণ: | ভৃণীকুত্য ভণবদবজ্ঞায়। পুত্রো ছুঃশাসনত বব্প ননর্ভ। বিষমস্থান্ বিপংপতিতন্, 

সমস্থ: পুর্ববং রাজপুত্রস্থানস্থং, সংরস্তাৎ আমোদোংসাহাত, তচেতনস্তিরোহিতবিবেকঃ | 

অধিল্পঃ শক্রহঙ্থা। শিরবিদ্ধাত খিককৃতবান্ ॥১০--১৮॥ 

_. ভরতনন্দন মহারাজ! তদনন্তর শক্রদমনকারী, শক্রহস্ত। ও ধর্শাত্ম 

বুকোদর ভীমসেন এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়। মনে মনে আত্মধিক্কার করিতে 

থ।কিলেন। দ্যৃতক্রীড়ায় ও বনে নানাবিধ ক্লেশ, বিরাটনগরে ছুঃখভোগ, 

আপনার পুত্রগণকৃত ধনসমুদ্ধ-রাঁজাহরণ, পুত্রদের সহিত আপনার কৃত 

নিরন্তর কষ্ট, আপনি পুত্রদের সহিত নিরপরাধ! কুস্তীকে যে জতুগুহে দাহ 

করিরার ইচ্ছ! করিয়াছিলেন ভাহা, সভামধ্যে ছুরাত্মগণকৃত দ্রৌপদীর ক্লেশ, 

£শাসনকৃত দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, কণেণক্ত নিষ্ঠর বাক্য সকল-_(অর্থাৎ) 
“দ্রোপদি! তুমি অন্য পতি গ্রহণ কর। কেন না, তোমার পতিরা ত নাই, 

তাঁহ।র। সকলে ত নরকে পতিত হইয়াছে এবং কৌরবনন্দন! তখন আপনার 

সমক্ষেই আপন।র পুত্রের! দ।সীভাবে ভ্রৌপদীকে ভোগ করিবার ইচ্ছ। করিয়! 
(৪)-পরীন্গ ত্বম্...পি। (১৫)...কৌরব্য ! ভূয়শ্চ কুরবস্তদ1  পি। (১৮)-*স্বানি 

ছুঃখানি...পি বানি। 



পূর্ববণি পঞ্চরশীধিকশততমো শধ্যায়ঃ | ১০৮৩ 

ততো বিস্ফা্য জুমহদ্ধেমপুষ্ঠং ছুরাসদম্। 
চাপং ভরতশীদলঙ্ত্ক্তাত্মা কর্ণমভ্যযরাৎ ॥১১॥ 

স সাযকমধৈর্জীলৈভামঃ কর্ণরথং প্রতি । 
ভানুমিঃ শিলাধোতৈর্ভানো; প্রাচ্ছাদয়ৎ প্রভাম্ ॥২০॥ 
ততঃ প্রহস্থাধির িস্তপরম্ত শিলাশিতৈঃ | 

ব্যধমন্তীমসেনন্ত শরজা লানি পত্রিভিঃ ॥২১। 

মহাঁরথে| মহাবাঁ্র্ম হাবেগে। মহাবলঃ। 
বিব্যাধাবধিরথিভামং নবভিমিশিতৈঃ শরৈ ॥২২। 
স তৌত্রৈরিব মাতঙ্গে। বার্ধ্যমাণঃ পতভ্রিভিঃ | 

অন্যধাবদসংভ্রান্তঃ সৃতপুত্রং বুকোদর? ॥২৩। 
ভাঁরতকৌমুদী 

তত ইতি। ভেগপুঞ্গং স্বর্ণথচিতপুগম। তাক্তান্ম। প্রাণত্যাগোগ্ভতঃ মন্ ॥১৪। 

মইভি। ভাভনগিনিষ্মনতয়। কিরণব্ছিত। শিলাসৌতৈঃ শিলাধাং ঘর্শণেন পরিজ্ৃতৈঃ ॥২০। 

তত ইতি। আদিরপিঃ অধিরধপুজঃ কণঃ। বারমূহ ব্যনাশরৎ। পহিতির্বানৈং ॥২১। 

সহেতি। আপিরথিং করতঃ । নিশিতৈঃ জবারৈঃ ॥২২। 

যাহা ব্লিয়াছিলেন তাহা, পাণগুবেরা কৃষ্ণমুগের চন্ম পরিধান করিয়া বনে চলিলে 

সভামধ্যে আপনার নিকটে কণণম্মে সকল নিষ্ঠুর কথা বলিয়াছিলেন তাহা, 

বিবেকবিহীন আপনার পুত্র ছুঃশ।সন সমানস্থানে থাকিয়া আনন্দোংসাহে 

বিমবিপদাপন্ন পাগুবগণকে ভূণের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়। যে নৃত্য করিয়।ছিলেন 

তাহ! এবং বালাক।ল হইতে আপনাদের চক্রান্ছে যে সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন, 
সেইগুলি চিন্ত। করিয়। ভীমসেন জীবনে নিধি হইয়ছিলেন ॥১০-__১৮।॥ 

তাহার পর ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন জীবনত্যাগে উদ্ভত হইয়া স্বণখিচিতপৃষ্ঠ 
ও দুর্ধব বিশাল ধনু বিন্ষারিত করিয়া কের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯। 

পরে ভীমসেন কণেরি রথের দ্রিকে নিক্ষিপ্ত শিলাশাণিত উজ্জল বাণময় 

জালছার! সূর্যের আলোক আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥২০॥ 

তদনন্তর কর্ণ হস্ত করিয়। স্বর শিলাশাণিত শরসমৃহদ্বার। ভীমসেনের 

শরজাল প্রতিহত করিলেন ॥২১॥ 

পরে মহাঁরথ, মহ।বাহু, মন্থাবেগ ও মহাবল কণ” নয়ট| সুধার বাণদ্বার! 

ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥২২।॥ 

(২১) তুর্ণমন্তন্ শিতান্ শরান্...নি। (২২)...নহ্থাবানৈর্মভাবলঃনবহিবিশিখৈন্থদা- 

পি)নবভিনিশিতৈন্তদ1- বা নি। 



১০৮৪ মহাভারতে | প্রোণ_- 

তমাপতন্তং বেগেন রভসং পাণগুবর্ধভমৃ। 
কর্ণ; ্রত্যুদ্ঘযৌ যোদ্ধং মভে| মন্তমিব দ্িপমূ ॥২৪। 
ততঃ প্রধাপ্য জলজং ভেরীশতসমন্বনম্ । 
অঙ্ষৃভ্যত বলং হ্ষাছুদ্বত ইব সাগরঃ ॥২৫। 
তদুদ্ধতং বলং দৃষ্ট।1 নাগাশ্বরথপতিমৎ। 
ভীম? কর্ণ মমাসাছ্য চ্ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥২৬। 
অশ্বানৃক্ষমবর্ণাংস্চ হংসবৈর্থয়ো ভমৈঃ | 
ব্যামিশয়দ্রেণে কর্ণঃ পাগুবং ছাদয়ন্ শরৈঃ ॥২৭। 
ধক্ষবর্ণান্ হয়ান্ হংসৈিশ্রান্ মারুতরংহসঃ। 
নিরীক্ষ্য তব পুত্রাণ।ং হাহাকৃতমভূদ্বলম্ ॥২৮। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। তোত্রৈরস্কুশৈঃ। পতত্রিভিবাণৈ: | অসংঘ্রান্থঃ অবিচলিতঃ।২৩) 
তমিতি। রভসং সৃষ্টচিন্তমূ, পাণুবর্ষভং ভীমম্। মত্তো দ্বিপ এব ॥২৪॥ 
তত ইতি। প্রশ্নাপ্য বাদঘ়িত্ জলজং শঙ্খমূ। উদ্ধতে| বাযুদ্ধেলিতঃ (২৫ 
তদিতি। বলং সৈন্য নাগা হপ্ডিনঃ অশ্ব! রথা; পত্তয়ঃ পদাতযস্চাস্ত সন্ভীতি তৎ ॥২৬। 
অশ্বানিতি। খক্ষসবর্ণান্ ভল্ন কবৎ কৃষ্ণবর্ণান্। ব্যামিশ্রয়ৎ সমযোজয়ৎ ॥২৭ 

হস্তিপক অঙ্কুশদ্বার! হস্তীকে যেমন বারণ করে, সেইরূপ কণ” বাঁণদ্বার! 
বারণ করিলেও ভীমসেন অবিচলিত চিত্তে কর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন ॥২৩॥ 

ভীমসেন হষ্টচিত্তে বেগে আসিতে লাগিলে, মন্তহস্তী যেমন মত্তহস্তীর 
প্রতি গমন করে, তেমন কর্ণ যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার প্রতি গমন 
করিলেন ॥২৪। 

তাহার পর কৌরবসৈস্তের৷ আনন্দে শত ভেরীর তুল্য ধ্বনিকারী শঙ্ 
বাজাইয়। উদ্বেলিত সমুপ্রের ন্যায় ভীমের দিকে চলিল ॥২৫। 

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিশালী সেই সৈম্ভত আসিতেছে দেখিয়া ভীমসেন 
অগ্রসর হইয়া বাণদ্বারা কণ্ণকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥২৬॥ 

তখন কণ”ও যুদ্ধে বাণদ্ারা ভীমকে আচ্ছাদন করিতে করিতে হংপের ন্যায় 
শুত্রবর্ণ স্বকীয় উত্তম অশ্বগুলির সহিত ভীমের ভল্ল.কবর্ণ অশ্বগুলিকে মিলিত 
করিলেন ॥২৭॥ 

(২৪). রভসং পাঙুনন্দনম্.. মন্তং মত্ত ইব ছিপ: বঙ্গ বর্ধ। 



পর্ববণি পঞ্চদশীধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। ১০৮৫ 

তে হয়া বহবশোভন্ত মিশ্রিতা বাতরংহসঃ | 

সিতাস্তি। মহারাজ ! যথ! ব্যোন্সি বলাহকাঃ ॥২৯॥ 

'রন্ধৌ ক্রোধতাত্রাক্ষে প্রেক্ষ্য কর্ণরকোদরো । 
সন্ত্স্তাঃ মমকম্পন্ত ত্বদীয়। বৈ মহারথাঃ ॥৩০॥ 
যমরাষ্ট্রোপমং ঘোরমালীদায়োধনং তয়োঃ । 
ুরদর্শং ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রেতরাজপুরং বথা ॥৩১। 
মমাজমিব তচ্ছিত্রং প্রেক্ষমাণ। মহারথাঃ। 

নাঁলক্ষয়ন্ জয়ং ব্যক্তমেকৈকস্ত তদা রণে ॥৩২॥ 

ভারতকৌমুদী 
ধক্ষেতি।  হংসৈ: হংসবচ্ছুদ্রবর্ৈরহয়ৈঃ কর্ণাশৈঃ “শঙ্খবর্ণাশ্চ তান্।ন্দ ইতি 

পরতো ক্ডেঃ ॥২৮॥ 

তইতি। পিতাপিতা; শুরুকষ্ণাঃ। বলাহকাঃ ধিতাসিত| এব মেঘাঃ ॥২৯॥ 

সমিতি । সংরকে ত্রু্ধৌ। সমকম্পন্ত কিং স্যাদিত্যাশঙ্কাবশাৎ ॥৩০। 
যমেতি। যমরাষ্ট্রোপমং মৃতপূর্ণত্বাৎ। আয়োধনং রণস্থলম্ ॥৩১| 

সমজমিতি। সমাজং নটসংঘক্রিয়মাণমভিনয়ম্, তদ্যুদ্ধমূ। ব্যক্তং স্পষ্টম্ ॥৩২| 

ভারতভাবদীপঃ 

শ্বয়মিতি 0১--২৭॥ কর্কৈত শ্বেতৈঃ 0২৮-৩১॥ সমাজং রঙ্গমূ একস্তৈব কন্তচিং 
নান্যন্য ॥৩২--৪১॥ 

ইতি দ্রোবপর্ধবণি নৈলকঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকশততমোহপ্যায়ঃ ॥১১৫। 

কর্ণের হংসের ম্যায় শুভ্রবর্ণ অশ্বগুলির সহিত ভীমের ভল্ল,কবর্ণ অশ্বগণ 

মিলিত হইয়াছে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের সৈন্যের ভয়ে হাহাকার করিতে 
লাগিল ॥২৬। 

মহারাজ ! বায়ুর ন্যায় বেগবান্ এবং শুরু ও কৃষ্কবর্ণ সেই অশ্বগুলি পর- 

স্পর মিলিত হইয়৷ আকাশে শুরু ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘসমূহের ম্তায় বিশেষ শোভা 
পাইতে লাগিল ॥২৯॥ 

ক্রুদ্ধ ও ক্রোধে আরক্তনয়ন কর্ণ ও ভীমসেনকে দেখিয়া আপনার পক্ষের 

মহ।রথেরা ভীত হইয়া কাপিতে লাগিলেন ॥৩০॥ 

তরতশ্রেষ্ঠ ! যমের রাজ্যের ন্যায় তাহাদের সেই তয়ঙ্কর রণস্থলটা যম- 

নগরের তুল্যই ছুপ্পেক্ষ্য হইয়া পড়িল ॥৩১। 

(৩*)-"ক্রোধরক্তাঙ্শৌ-.পি। (৩১)" দু্দর্টং ভরতশ্রেষ্ট !-'পি। 



৯০৮৬ মহাভারতে দ্রোণ_-- 

তয়ে।ঃ প্রক্ষন্ত সন্মর্দং সম্নিকৃষ্টং মহান্ত্রয়োঃ। 
তব ছুর্মান্ত্রিতে রাজন্! সপুত্রস্ত বিশীংপতে ! ॥৩৩। 
ছাঁদয়ন্তে হি শক্রত্ববন্যোন্যং সায়কৈঃ শিতৈঃ। 

শরজাল[রৃতং ব্যোম চক্র।তেহভুতবিক্রমৌ ॥৩৪॥ 
তাবন্যোন্যং জিঘাংসন্তৌ শরৈষ্তীক্ষের্মহারথো । 
প্রেক্ষণীয়তরা বাস্তাং বৃষ্টিমন্তাবিবান্দুদে৷ ॥৩৫। 
স্ুব্ণবিকৃতান্ বাঁণান্ প্রমুঞ্চস্তাবরিন্দমৌ । 
ভাঁঙ্বরং ব্যোম চক্রাতে তাবুক্কীভিরিব প্রভে।! ॥৩৬| 

তাভ্যাং মুক্তাঃ শরা রাজন্! গার্ধপত্রাশ্চকাশিরে । 
শ্রেণ্যঃ শরদি মণ্তানাং সারসানামিবান্বরে ॥৩৭| 

ভারতকৌমুদী 

তয়োরিতি। সন্মদ্দং সংঘর্মৎ ধুদ্ধমিভি যাব, সগ্রিকষ্টং পরম্পরমেলনজাতম্ ॥৩৩| 

হদযম্থাবিতি। শক্রগৌ রিপুহস্থারৌ | শিতৈঃ জুপারৈঃ | চক্রাতে কতৰন্ছৌ 1৩৪ 

তাবিতি। দিঘাংসন্টো হন্থমিচ্ছ্টো। প্রেশণীয়ঙডরৌ হুদুশ্টো। জন্বুদো মেঘৌ ।৩৫| 

গবর্োতি। জুবর্ণবিককতান্ ব্ণথচিতান্, প্রনু্ছো। নিশিপ্তো । ভান্বরযুজ্জণম্ 1৩১ 
ভাভাামিতি। গুধাণাহ পঙ্গিণানিমাণাতি গাধাণি পত্াণি পঙ্গা যেযু হে ॥৩৭| 

মহারথেরা নাটাভিনয়ের ন্যায় তাহাদের সেই বিচিত্র যুদ্ধ দেখিতে 

থ।কিয়। তখন যুদ্ধে ঠাহাদের এক একজনের জয় স্পঞ্ঠ লক্ষ্য করিতে পারিলেন 

না ॥৩১। 

নরন।থ রাজা! আপনার ও আপনার পুত্রগণের কুমন্ত্রণাঘটিত সেই 

মহাস্ত্রশলী কর্ণ ও ভীমের সন্গিহিত যুদ্ধ সকলে দেখিতে লাগিল ॥৩৩। 
আগ্ততবিক্রমশালী এবং শক্রহস্থ। কর্ণ ও ভীম সুধার বাণসমূহদ্বার৷ পরস্পর 

আবৃত করিতে থাকিয়! আক।শটাকেই শরজ।লে আবৃত করিয়৷ ফেলিলেন ॥৩৪। 

সেই মহারথেরা ছুই জন তীক্ষ বাণসমৃহদ্বার! পরস্পর বধ করিবার ইচ্ছা 

করিয়া বারিব্ী দুইটা মেঘের ন্যায় সুদৃশ্য হইলেন ॥৩৫। 

রাজা! শক্রদ্মনকারী কর্ণ ও ভীমসেন স্বর্থচিত বাণ সকল নিক্ষেপ 

করিতে থাকিয়। উচ্গা দ্বারাই যেন আকাশটাকে উজ্জ্বল করিয়া ফেলিলেন ॥৩৬। 

রাজা! শরংকালে আকাশে মস্ত সারসপঙ্গিশ্রেণীর ন্যায় তাহাদের নিক্ষিপ্ু 

গৃপ্রপক্ষযুক্ত বাণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৭ 

(৩৬), উত্বভিরিব চ প্রভে|!-বঙ্গ বর্দ,-..মহ্োক্কাভিরিব প্রভো !-বা নি। 



পর্ববণি পঞ্চদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০১.৭ 

ংসক্তং সৃতপুত্রেণ দৃষ্ট্। ভীমমরিন্দমমূ। 
অতিভারমমন্যেতাঁং ভীমে কৃষ্ণবনঞ্ভীয়ো ॥৩৮। 
তত্রাধিরথিভীমাভ্যাং শরৈমুকতৈদুর্টাহতাঃ। 
ইযুপাতমতিক্রম্য পেতৃরশ্বনরদিপাঃ ॥৩৯। 

পতন্ভি; পতিতৈশ্চান্যৈর্গতীস্বভিরনেকশঃ | 

কৃতে। মহান্ মহারাজ! পুত্রীণাং তে জনন্গয়ঃ ॥৪০॥ 

মনুষ্যাশ্বগজানাঞ্চ শরীরৈর্গতিজীবিতৈঃ | 

্ষণেন ভূমিঃ সংজজ্ঞে সংবৃতা ভরতর্ষভ ! ॥৪১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহক্ম্যাং সংহিতা য়াং বৈয়াসিক্য।” দ্রোণপবণি 

জয়দ্রথবধে ভীমপ্রবেশে ভীমকরণযুদ্ধে 

পঞ্চদশীধিকশততমো হধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
০৬৮2 

ভারতকৌমুদী 
সমিতি । সংসক্তং দুদ্ধে সম্মিলিতম্। অতিভারম্ অতিভারবদছৃঃসহমাব্রমণম॥৩৮। 

তত্রেতি। আবিরথিঃ কর্ণঃ। ইযুপাতৎ বাথপতনদেশমতিপ্রম্য ধাণবেগদেব ।:৯। 

পতছিরিতি। গতান্থভির[ঘাতানিরগতপ্রাণৈঃ ॥9০| 

মনুঘ্েতি। গতজীবিতৈম্ তৈঃ। ভূমিঃ সমরাঙ্থনম্ সংজজে সগ্চ1তা 1৭১ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাঢ।ধ্য-শ্রহরিদাসসিদ্ধা স্তব।গীশভটাচাধ্যনিপচিতায়াং মহ ভারত- 

টীকায়।ং ডারতকৌমুদীসমাগ্যায়াং ড্রোণপর্কণি জয়দ্রথবধে পঞ্চদএ।পণিকখততমোহব্যায়ঃ ॥০1 

০ 

শত্রদমনকারী ভীমসেন কর্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ ও 

অর্জুন ভীমসেনসম্বন্ধে গুরুতর ভাঁর বলিয়।৷ মনে করিতে লাগিলেন ॥৩৮। 
তখন কর্ণ ও ভীমনিক্ষিপ্ত বাণে গুরুতর আহত হইয়। হস্তী, অশ্ব ও মনুয্যাগণ 

বাণপতনের স্থান অতিক্রম করিয়। যাইয়া যাইয়া পতিত হইতে থাকিল ॥৩৯। 

মহারাজ! পতিত ও পতনশীল অন্য অনেক লোক প্রাণহীন হইতে 

থ[কয় আপনার পুত্রদের গুরুতর লেকক্ষয় হইতে লাগিল ॥3০| 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রাণহীন মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শরীরে ক্গণকালমধ্যে সমর- 

ভূমি আবৃত হইয়া গেল” ॥৪১॥ 
০০6 

০০০ 

তস্পি 

(৩৯)...পেতুরশ্বরথদ্বিপাঃ-'পি। (৪১) মঙ্গম্তবাজিন।গানাম্..শি। * -াশ্রংশদ- 

ধিকশততমোহন্যায়ত বঙ্গ বর্দ).."দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ত বার শি। 



যোডশাধিকশততমোধ্ধ্যায়ঃ | 
€ 

ধৃতরাস্ট্ী উবাচ। 
অত্যন্ভুতমহং মন্যে ভীমসেনস্ত বিক্রমমূ। 

যু কর্ণং যোধয়াযাস সমরে লঘুবিক্রমম্ ॥১। 

ত্রিদশীনপি চোদ্বুক্তান্ সর্ববশস্ত্রভৃতাঁং বরঃ। 
বারয়েদযে। রণে কর্ণঃ সক্ষাস্থরমানবান্ ॥২। 

স কথং পাগুবং যুদ্ধে রীজমানমিব শ্রিয়। | 

নাতরৎ সংযুগে তাত! তন্মমাচন্ষ সয় ! ॥৩। (যুখমকম্) 

কথঞ্চ যুদ্ধং ভূয়োহভূভয়োঃ প্রাণছরোদরে | 

অত্র মন্যে সমায়তোৌ যুদ্ধে জয়পরাজয়ৌ ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 
অতীতি। যোঁধয়ামাস ভীম ইতি শেষঃ। লঘুঃ শীঘ্র বিক্রমো মহাশক্তিপ্রকাশো 

যস্য তম্ ॥১| 
ভ্রিদখানিতি। বারয়েখ বারয়িতুং শরু য়াং। নাতরৎ অতিক্রমিতৃং জেতুং নাশক্লোখ ॥২-৩। 
কথমিতি। কথং কীদুশম্। প্রাণা এব ছুরোদরং পণো যত্্র তম্মিন। সমায়তৌ 

দৈবাধীনৌ ॥৪। 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_-“আমি ভীমসেনের বিক্রমকে অতান্ভতত বলিয়াই মনে 

করি। যেহেতু তিনি যুদ্ধে দ্রতবিক্রমকারী কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন ॥১। 

বৎস সঞ্জয়! সর্ধশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ যে কর্ণ যুদ্ধে উদ্যত যক্ষ, অন্থুর ও মানুষের 

সহিত দেবগণকেও যুদ্ধে বারণ করিতে পারেন, সেই কর্ণ যুদ্ধে বীরশোভায় 

শোভিত ভীমসেনকে রণস্থলে কেন অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহ! তুমি 

আমার নিকট বল ॥২__৩| 

তাহাদের পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ হইল? দেখ__সগ্য়! এই প্রাণপণের 
যুদ্ধে জয় ও পরাজয় দৈবায়ন্ত বলিয়াই আঁমি মনে করি ॥৪| 

জি বাজারি 
বাইজম এব চ-বা নি। 
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কর্ণ প্রাপ্য রণে সত! মম পুত্রঃ স্থযোধনঃ। 
জেতুমুৎসহতে পার্ধান্ সগোবিন্দান্ সসাত্বতাঁন্ ॥৫॥ 

শ্রুত্বা তু নিজিতং কর্ণমপকৃন্ভীমক মণ! । 

ভীমসেনেন সমরে মোহ আবিশতীব মাম্ ॥৬॥ 

বিনষ্টান্ কৌরবান্ মন্যে পুত্রস্য মম ছুর্ন য়ৈঃ। 
নহি কর্ণ মহেষাসান্ পার্থান্ জেয্যতি সপ্ভীয় ! ॥৭॥ 

কৃতবান্ যানি যুদ্ধানি কর্ণ পাণুসৃতৈঃ সহ। 

সর্বত্র পাগুবাঃ কর্ণমজয়ন্ত রণাজিরে ॥৮। 

অজধ্যাঃ পাণুবাস্তাত! দেবৈরপি সবাঁসবৈঃ | 
ন চ তদ্বুধ্যতে মন্দঃ পুত্র ছুয্যোৌধনো। মম ॥৯॥ 

ধনং ধনেশ্বরস্তেব হৃত্বা পার্ঘন্য মে স্থতঃ। 

মধুপ্রেপ্ন,রিবাবৃদ্ধিঃ প্রপাতং নাববুধ্যতে ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 

কর্ণমিতি। উৎসহতে ইচ্ছতি, পাথান্ প।গুবান্, সদা ত্বভান্ সাতাকিনহি তান্ ॥৫॥ 

শ্রত্বেতি। আবিশতীব সর্বথ। নৈরাশ্যাধিতি ভাব 1৬। 

বিনষ্টানিতি। পুত্রশ্ত ছুব্যোবনলা, ছুর্ময়ৈছু ই্রনীতিতিঃ। জেযাতি জেতুং শক্ষ)াতি ॥৭ 

কৃতবানিতি। রণাজিরে রনাঙ্গনে ॥৮| 

তত্র সমাধত্তে অজধ্য| ইতি। অদ্গয।] জেতুমশক্যাঃ। সবাপবৈঃ সেপ্ৈ: ॥৯॥ 

সপ্তয়! আমার পুত্র ছুর্য্যোধন যুদ্ধে কর্ণকে পাইয়৷ কৃষ্ণ ও সাতাকির 

সহিত পাণডবগণকে জয় করিবার ইচ্ছ! করিয়। থাকেন ॥৫॥ 

কিন্ত ভীমকর্ম্মা ভীমসেন যুদ্ধে সেই কর্ণকে বার বার জয় করিয়াছেন 

শুনিয়া আমার যেন মোহ উপস্থিত হইতেছে ॥৬| 

সুতরাং সপ্তয় ! আমার পুত্রের (ছু্য্যো ধনের) ছুর্নীতিতে বৌরবগণকে আমি 

বিনষ্ট বলিয়াই মনে করি । কর্ণ মহাঁধনুদ্ধর পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিবেন 

না ॥৭॥ 
কর্ণ পাগুবগণের সহিত যত যুদ্ধ করিয়াছেন, সকল যুদ্ধেই পাঁণুবেরা 

রণস্থলে কর্ণকে জয় করিয়াছেন ॥৮॥ 

স্ৃতরাং বংস! ইন্দ্রের সহিত দেবতারাও পাগুবগণকে জয় করিতে 

পারেন না। কিন্ত আমার পুত্র নির্বোধ ছুধ্যোধন তাহা বে।বে না।৯| 

(৬)...ভীয়সেনেন বিক্রম্য...পি। (৮) ..অজয়ংস্তে রশাজিরে_নি। (৯) অজ্েয়াঃ 

পাগুবাঃ...বা নি। 

১৩৭ 



৯০ ৯৩ মহাভারতে দ্রোণ_- 

নিকৃত্য। নিকৃতিপ্রজ্ঞো রাজ্যং হৃত্বা মহাত্বনীমূ। 

জিতমিত্যেব মন্বানঃ পাগুবানবমন্যতে ॥১১॥ 

পুত্রন্সেহ।(ভিভূতেন ময় চাপ্যকৃতীত্বন]। 

ধর্মে স্থিত মহাক্মানে৷ নিকৃতাঃ পাগুনন্দনাঃ ॥১২। 
শমকামঃ সদা পার্থো দীর্ঘ।পেক্ষী যুধিষ্ঠির | 
অশক্ত ইতি মন্বানৈঃ পুত্রের্মম নিরাঁকৃতঃ ॥১৩। 
তানি ছুঃখান্যনেকানি বিগ্রকারাংশ্চ সর্ববশঃ | 

হৃদি কৃত্া মহা বাহুভীমোইযুধ্যত সৃতজমূ ॥১৪॥ 
তম্মান্মে সগ্তয় ! ক্রুহি কর্ণভীমৌ যথা রণে। 

অধুধ্যেতাং যুধি শ্রেষ্ঠৌ পরস্পরবধৈধিণো ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

ধনমিতি। ধনেশ্বরশ্ত কুবেরস্ত, পার্থগ্ঠ ঘুধিষ্টিরশ্য। প্রপাতমুচ্চদেশাং পতনম্॥১০। 

নিককতোতি । নিকৃভ্যা খাঠোন, নিরুতিপ্রজ্ঞঃ শাঠানিপুণো ছুয্যোধন51১১। 

পুত্রেতি। অকৃতাত্মনা অশি্ষিতবুদ্ধিনা। নিকৃতা নানাপ্রকারেণ শিঘাতিতাঃ ॥১২। 

শমেতি। শমকামঃ শাপ্তিকামী, দীর্ঘ।পেক্সী শান্তযর্থমেব দীর্ঘকালপ্রতীক্ষী ॥১৩। 

তানীতি। বিশ্রকারান্ অস্ম-কৃত| নির্ধাতনাঃ। সুতজং কণম্ ॥১৪। 

তম্মাদিতি। পরম্পরববৈধিণাবিতি স্বধারণানুসারাদুক্তম্। বস্ততস্ত কর্ণো ন্ ভীমসেন- 

নির্বেধ মধুলোৌভী লোক যেমন উচ্চদেশ হইতে পতন বোবে না, সেইরূপ 

আমার বুদ্ধিশূন্য পুত্র কুবেরের স্তায় যুধিষ্টিরের ধন হরণ করিয়৷ রাজ্যচ্যুতির 

বিষয় বোঝে নাই ॥১০। 
শ।ঠ্যনিপুণ ছুর্য্যেধন শঠতাপূর্বক মহাত্মা পাগুবদের রাজ্য হরণ করিয়। 

তাহা জয় করিয়াছে এইবরূপই বুঝিয়া পাগ্ুবগণকে অবজ্ঞা করিয়াছে ॥১১॥ 

আবার আমিও পুত্রক্সেহে অভিভূত এবং অশিক্ষিতবুদ্ধি; তাই ধাম্মিক ও 

মহাত্ব! পাণ্ডবদিগকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করিয়াছি ॥১২। 
ওদিকে পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির সর্বদাই শাস্তি কামনা করেন এবং তাহ।র জন্য 

দীর্ঘকাল অপেক্ষাও করিয়াছেন; কিন্ত আমার পুত্রের। তাহাকে অসমর্থ মনে 

করিয়া নির্যাতন করিয়াছে ॥১৩॥ 

সেই অনেক ছুঃখ ও সমস্ত নির্ধাতন মনে করিয়া মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের 

সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন ॥১৪। 

7. (১১)..পোশুবানবমন্তত_পি। (১৩) শমকামঃ সসোদর্যে দীর্ঘপ্রেক্ষী--ইতি 

মত্বা তু'''নি। 



পর্ববণি যোড়শাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৯১ 

সয় উবাচ। 

শৃণু রাজন! যথা বৃভঃ সংগ্রামঃ কর্ণভীময়োঃ। 

পরম্পরবধপ্রেপ্দ্োনে কুপ্তরয়ে!রিব ॥১৬। 
রাজন্! বৈকর্ভনো ভীমং ভুদ্ধঃ জুদ্ধমরিন্দমমূ। 
পরা ক্রান্তং পরাক্রম্য বিব্যাধ ভ্রিংশতা শরৈঃ ॥১৭॥ 
মহাঁবেগৈঃ প্রসন্নাগ্রৈঃ শাতকুস্তপরিষ্কতৈঃ | 

আহনভ্তরতশ্রেষ্ঠ! ভীমং বৈকর্তনঃ শরৈঃ ॥১৮॥ 
তশ্তাস্ততো ধনুভামশ্চকর্ত বিশিখৈস্ত্রিভিঃ | 
রথনীড়াচ্চ যন্তারং ভল্লেন!পাতয়ৎ ক্ষিতো ॥১৯॥ 

স কাঁঞ্ষন্ ভীমসেনন্ত বধং বৈকর্তনো ভূশমূ। 
শক্তিং কনক বৈদূর্ধ্যচিত্রদণ্ডাং পরা ম্থশৎ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
বদৈধী আপীত ভ্রাতৃেহাত কুম্ীঝাকান্মরণা ত্বগ্রতিজ্ঞবখাচ্চেতি বেধ্যম॥ তত সর্বমুদ- 
যোগপর্ববণি জ্টব্যম্ ॥১৫। 

শৃথিতি | বুত্তো জাতঃ। অত্রাপি কুন্তীবাকাঃদিবিম্মরণাৎ পরস্পরেত্যাছ্যক্তম্ 1১৬ 

রাজনিতি । বেকর্ভনঃ কর্ণ। বিবাধ ভাড়ঘামাস ॥১৭| 

মহেতি। প্রসন্নাগ্রৈনিষ্ধলমুখৈত শাতকুস্তপরিষ্বতৈঃ স্বণখচিতৈঃ । আহনদাহতবান্ ॥১৬। 
তন্তেভি। অশ্ততঃ শরান্ ক্ষিপতঃ। চকন্ত চিচ্ছেপ। রথ এব শীড়ং কুলায়ন্ন্মাৎ ॥১৯| 

অতএব সঞ্জয়! ঘুদ্ধবিষয়শ্রেষ্ঠ এবং পরস্পরবধৈষী কর্ণ ও ভীম রণস্থলে 
যেভ।বে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল? ॥১৫| 

সঞ্জয় বলিলেন-_রাজা ! বনে দুইটা হস্তীর স্টায় পরম্পরবধৈষী কর্ণ ও 
ভীমের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! আপনি শ্রবণ করুন ॥১৬ 

রাজ]! ক্রুদ্ধ কর্ণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ত্রিশট! বাণদ্ার! ক্রুদ্ধ, অরিন্দম 

ও পরাক্রমশালী ভীমসেনকে ভাড়ন করিলেন ॥১৭॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পুনরায় কর্ণ মহাবেগশালী, নির্মলমুখ ও ন্বর্ণখচিত বছর 
বাণদ্বারা ভীমসেনকে আঘাত করিলেন ॥১৮॥ 

এইভাবে কর্ণ বাণক্ষেপ করিতে লাগিলে, ভীমসেন তিনট। বাণদ্বারা তাহার 

ধনু ছেদন করিলেন এবং একট! ভল্পদ্বার! তাহার সারথিকে ভূতলে নিপাতিত 

করিলেন ॥১৯।॥ 

(১৮)-'অহ্নপ্তরতশ্রেষ্ঠ ! ভীষে। বৈকর্তনং শরৈ:_-পি, অহ্থনৎ * বর্গ বন্ধ)". না তর- 

সরতশেষ্ঠ 1..নি। (১৯) চকর্ত নিশিতৈঃ শরৈঃ' শি। 



১০৯ মহাভারতে ফ্রোণ-- 

প্রগৃহা চ মহাশভ্ভিং কালশক্ভিমিবাপরামৃ। 

সমূতক্ষিপ্য চ রাধেষ়ঃ সন্ধায় চ মহাঁবলঃ। 
চিক্ষেপ ভীমসেনায় জীবিতান্তকরীমিব ॥২১॥ 

শক্তিং বিস্জ্য রাধেযঃ পুরন্দর ইবাশনিমৃ। 
ননাদ হথমহানাদং বলবান্ সুতনন্দনঃ | 

তঞ্চ নাদং তদা শ্রত্বা পুত্র।স্তে হৃধিতাভবন্ ॥২২। 

তাঁং কর্ণভুজনিম্মুক্তামর্কবৈশ্বানরপ্রভাম্। 
শক্তিং বিয়তি চিচ্ছেদ ভীম? সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥২৩॥ 

ছিত্ব! শত্তিং তদা তীমো৷ নিম্মুক্তোরগসন্নিভাম্। 
মার্গমাণ ইব প্রাণান্ সৃতপুত্রপ্ত মারিয ! ॥২৪॥ 
প্রাহিণোৎ কৃতসংরন্তঃ শরান্ বহিণবাঁসসঃ। 

্ব্ণপৃঙ্থান্ শিলাধোত।ন্ যমদর্োপম।ন্ যুধি ॥২৫॥ (ঘুগ্মাকস্) 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। কনকবৈদুধ্ৈঃ স্ব বৈদৃষামণিভিশ্চিত্রে| দণ্ডে। যন্তান্তাম্ পরামুশদস্পৃণহ ॥২০। 

প্রগৃহেতি । কাণশক্তিং সংহারিণী' শক্তিম্। সদুংগিপ্য তথাৎ সমুত্তোল্য। যটুপাদোহ্য়ং 

শোক: ॥২১॥ 

শক্রিমিতি। হধিতা ৬বন্গিতি বিসর্গলোপেহপি মন্দিরার্ধঃ | অয়মপি ষটপাঁদঃ শ্সোকঃ॥২২| 

তামিতি। অর্কবৈশ্বানরপ্রভাং স্থধ্যাথিবদুজ্জণাম্। বিয়তি আকাশে ॥২৩। 

ছিত্বেতি। শিশ্িন্তযক্তচন্ম! য উরগঃ সর্পস্তৎসন্িতাম। মার্গমাণে। গ্রহণায়াখিধান্। 
রুতসংরস্তঃ কৃতক্রোধঃ) বহিণ| মমরাস্তৎপন্দা বাসাংসি আবরশানি যেধ।ং তান্ ॥২৪--২৫॥ 

তখন কর্ণ ভীমসেনকে বধ করিব।র ইচ্ছা করিয়! স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যমণিখ চিত 
একট! শক্তি স্পর্শ করিলেন ॥২০। 

এবং মহাবল কর্ণ জীবনন।শক অপর কালশক্তির তুল্য সেই মহাশক্তিটা 

গ্রহণ, উত্তে।লন ও সন্ধান করিয়া তীমসেনের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥২১॥ 

ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ বলবান্ সারথিনন্দন কর্ণ সেই 
শক্তি নিক্ষেপ করিয়। অতিবিশাল সিংহনাদ করিলেন। তখন আপনার পুত্রের 

সেই সিংহনাদ শুনিয়। আনন্দিত হইলেন ॥২২॥ 

ওদিকে ভীমসেন সাতটা বাণদ্বারা আকাশেই কর্ণবাহুনিক্ষিু সূর্য্য ও 

অগ্নির ম্যায় উজ্জল সেই শক্তিটাকে ছেদন করিলেন ॥২৩। 

(২১) --কানরাত্রিমিবাপরাম্...শি। (২৩)"শক্তিং চিচ্ছেদ ভীমস্ত তদ। সপ্ততিরাশুগৈ:-_ 

বঙ্ধ। (২৪). মামাণামিব''নি। (২৫)-"যমদণ্ডোপমান্ মধে-পি। 



র্ববণি ধোঁড়শাধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১০৯৩ 
কর্ণোইপ্যন্যদ্ধনুগৃহি হেমপৃষ্ঠং ছুরাসদমূ। 
বিকৃষ্ চ মহাতেজা ব্যস্থজৎ সাঁয়কাঁন্ বহুন্ ॥২৬॥ 

তান্ পাণুপুত্রশ্চিচ্ছেদ নবভির্নতপর্ববভিঃ | 
বন্থুষেণেন নিম্মুক্তান্ নব রাজন! মহাশরান্। 
ছিত্বা ভীমো মহারাজ ! নাদং সিংহ ইবানদৎ ॥২৭। 

তো বূযাবিব নর্দান্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে | 

শার্দুলাবিব চান্যো ম্যমামিষার্ধেহভ্যগর্জতাম্ ॥২৮। 

অন্যোন্যং প্রজিহীর্ষন্তা বন্যো ন্যন্তান্তরৈধষিণৌ | 
অন্যো ন্যমভিবীক্ষেতাং গোষ্ঠেদ্বিব মহ্র্ষভৌ ॥২৯। 

ভারতকৌমুদী 
কর্ণ ইতি। গুহা গৃহীত, হেমপুষ্টং স্ণখচিতপুষ্ঠটম। বিকৃষ্যাকুনা ॥২৬। 

ভানিতি। তান্ তন্মধ্যে প্রধানীভূভান্। বস্যেণেন কণেন। ষট্পাদঃ শ্লোক: ॥২৭| 

তাবিতি। বাসিতাঁ খতুমতী গৌন্তদন্তরে তদর্থে। আমিষার্থে মাংসার্থে |২৮। 
অন্যোগ্তমিতি। এজিহীর্যন্থো প্রহপ্ভ মিজ্ছন্তোৌ, অন্থরৈধিণৌ ছিপ্রাখেষিণৌ। অভি- 

বীক্ষেভাম্ অপশ্ঠতাম। হান্বন্থাং বৃদ্ধাভাব আর্দঃ। মহর্দভৌ মহাবুষৌ 1২৯ 

মাননীয় রাজা! তখন ভীমসেন ত্যক্তচন্্মা সর্পের তুল্য শক্তিটাকে ছেদন 

করিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়! কর্ণের প্রাণই যেন অন্বেষণ করিতে থাকিয়া তাহার 

উপরে ময়ুরপক্ষাবৃত, স্বর্ণপুঙ্খ, শিল।ঘর্মণপরিষ্কৃত ও যমদপগুভুল্য বহুতর বাণ 

নিক্ষেপ করিলেন ॥২৪--২৫। 

ইতোমধ্যে মহাতেজ| কর্ণও স্বর্শখচিতপুষ্ঠ ও দুদ্ধর্ষ অন্য ধনু লইয়া এবং 

তাহা আকধণ করিয়া বুতর নাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬॥ 

মহারাজ! তখন পাঞ্জপুত্র ভীমসেন ন'হপব্ব নয়টা বাণদরা কর্ণনিক্ষিপ্ত 

প্রধান নয়টা বাণকে ছেদন করিলেন এবং ছেদন করিয়া সিংহের ন্যায় গজন 

করিলেন ॥২৭। 

পরে খতুমতী গাঁভীর জন্য ছুইট! বৃষের ন্যায় এবং মাংসের জন্য ছুইটা 

ব্যাস্ত্রের তুল্য কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর গর্জন করিতে লাগিলেন ॥২৮। 

গোষ্ঠে দুইট। মহাবৃষের ম্যায় কর্ণ ও ভীমমেন পরস্পর প্রহার করিবার 

ইচ্ছ। করিয়। পরস্পর ছিদ্রান্বেধী হইয়া পরস্পর দৃষ্টিপাত করিতে 

লাগিলেন ॥২৯।॥ 

(২৯)...অন্তোন্তন্ত চ বৈবিণৌ-..পি। 



৯০৯৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

মহাগজাবিবাস।গ্য বিষ।ণা্রৈঃ পরম্পরম্। 
শরৈঃ পুর্ণীয়তোৎ্থষ্টরন্যোন্যমভিজদ্মতুঃ ॥৩০॥ 
নির্দহ্তৌ মহারাজ! শরবৃষ্ট্যা পরস্পরমূ। 
অন্যোন্যস্তান্তরপ্রেপ্ন, কোপাদ্বিবৃতলোচনো ॥৩১ 

গ্রহসন্তে। তদান্যে ন্যং ভণ্সয়ন্তে যুহুমুছঃ। 
শঙ্মশবদঞ্চ কুর্ববাণে যুযুধাতে পরম্পরঘ্ ॥৩২॥ (যুখাকম্) 
তস্ত ভীমঃ পুনশ্চাপং মুষ্টৌ চিচ্ছেদ মারিয !| 
শঙ্ববর্ণীংশ্চ তানশ্বান্ বাঁণৈশিন্যে যমক্গযুম ॥৩৩। 

তথ কৃচ্ছ,গতং দৃষ্ট কর্ণং ছুর্য্যোধনো নৃপ !। 

বেপমান ইব ক্রোধাদ্ব্যাদিদেশ।থ দুর্জরমূ ॥৩৪॥ 

গচ্ছ দুর্জয় ! রাধেষং পুরা এসতি পাগুবঃ | 
জহি তুবরকং ক্ষিপ্রং কর্ণস্য বলমাদধৎ ॥৩৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
মহেতি। বিষাণাগ্রৈর্দগ্াগ্রৈং। পূর্ণমায়তেনাকুষ্টেন ধগষ। উত্ষ্টেঃ শিপই 1৩০ 

নিরিতি। নির্দহস্তো সম্তাপয়ন্তৌ ॥ অন্থরাপ্রেপা ছিদ্রশিপ্গা, বিবৃত্লোচিনৌ বিশ্বারিত 
নয়নৌ। হাসে বীরব।ভিচ।রী ॥৩১-_৩২॥ 

তশ্টেতি। তন্য কর্ণন্ঠ। যমক্গয়ং যমালয়ম্ ॥৩৩। 

তথেতি। কুচ্ছ গত কষ্টপ্রাপ্ম। বেপমানঃ কম্পমানঃ | ছুর্জমং তদথ্যং ভ্রাতরম্ ॥৩৪। 

দন্তাগ্রদ্ধারা নিকটবন্তী ছুইট! বিশাল হস্তীর ন্যায় তাহা পুর্ণাকৃষ্ট- 

কা্মুক-নিক্ষিপ্ত বাণদ্াারা পরস্পর আঘ।ত করিতে থকিলেন ॥৩০। 

মহারাজ! বাণবধণদ্ব।র! পরস্পর সন্তপ্ত করিতে থাকিয়া, পরম্পর ছিত্রান্বেধী 

ও ক্রোধে প্রসারিতনয়ন হইয়। এবং মুকুমুহ্ু হাল, ভঙ্সনা ও শঙ্খধবনি করতঃ 

তাহার! তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৩১-_-৩২॥ 

মাননীয় রাজা ! ক্রমে ভীমসেন পুনরায় কর্ণের ধনুর মুষ্টিদেশ ছেদন 

করিলেন এবং বাণদ্ার। কর্ণের শখ্বর্ণ সেই অশ্ব গুলিকে যমালয়ে পাঠাই- 

লেন ॥৩৩॥ 

রাজ! তখন ছৃর্যে(ধন কর্ণকে সেইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া ক্রোধে যেন 

কাপিতে থাকিয়! ছুর্জয়কে আদেশ করিলেন__॥৩3॥ 

(৩১)-এঅন্তরপ্রেঙ্গৌ "পি, আস্তোন্ম্ভিবীঙ্ষস্তৌ বা নি। (৩৪). ছুষ্যোধনে। 

নৃপঃ...পি ঝ নি। 



পর্ববণি যোঁড়শীধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১০৯ 

এবমুক্তস্তথেত্যু কতা তব পুত্রস্তব|ত্বজম্ | 

অভ্যদ্রবন্তীমসেনং ব্যাঁসক্তং বিকিরন্ শরৈ? ॥৩৬। 
স ভীমং দশভিব্বাণৈরশ্বানষ্টভিরার্পয়ৎ। 
ষড়ভিঃ সৃতং ভ্রিভিঃ কেতুং পুনস্তপ্চাপি সণ্তুভিঃ ॥৩৭। 
তীমসেনো পি সংক্রুদ্ধঃ সাশ্বযস্তারমাশুগৈঃ | 
ছুর্জয়ং ভিন্নমন্্ীণমন্যদ্যমসাদনমূ ॥৩৮।॥ 

স্বলঙ্কৃতং ক্ষিতৌ ক্ষুপনং চেষ্টমাঁনং ঘখোরগম্ | 
রুদন্না্তস্তব সৃতং কর্ণশচক্তে প্রদক্ষিণম্ ॥৩৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
গচ্ছেতি। পুরা পরকালে, পাগুবো ভীমঃ। তুবরকং কুৎসিতং শ্শ্রহীনং ভীমম্। 

“অজাতশুঙ্দে। গৌঃ ক!লেহপাশ্বশর্ণা চ তুবরঃ” ইত্যমরঃ। কুতসায়াং কপ্রত্যয়ঃ। আদধ- 
জনয়ন্ ॥৩৫॥ 

এবখিতি। পুত্রে। ছুজরত আত্মজৎ ছু্যোধনম্। ব্যাসক্তং যুদ্ধে ব্যাপৃতম্ ॥৩৬| 

সইতি। অস্বান্ ভীমট্যৈব, আর্পয়দপীড়য়ৎ। স্থৃতৎ সারখিম্, তং ভীমম্ ॥৩৭॥ 

ভীষেতি। অশ্বৈধন্ত্ ারথিন। চ সহেতি তম্। ভিন্নমন্াণং বিদীবক্ষমম্ ॥৩৮। 
স্বলঙ্কতমিতি। ক্ষুপ্রং লুিতম্। চক্রে বাৎসল্যাৎ কারুণ্যাচ্চ ॥৩৯ 

ছুর্জয়! হয় ত পাগুবট। পরে কর্ণকে গ্রাস করিয়াই ফেলিবে। অতএব 

তূমি যাও, কর্ণের শক্তিবৃদ্ধি করতঃ সত্বর শ্মশ্রুহীনটাকে বধ কর? ॥৩৫। 

ছুর্য্য(ধন এইরূপ বলিলে, আপনার পুত্র ছুর্জয় আপনার পুত্র ছুর্ধ্যেধনকে 
তাহাই হউক" এই কথা বলিয়। বাণক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধব্যাপূত ভীমের 
দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৬। 

ক্রমে ছুর্জয় দশটা! বাণদ্বারা ভীমকে, আটটা দ্বারা তাহার অশ্বগুলিকে, 

ছয়টাদ্বারা৷ সারথিকে, তিনটাদ্বারা ধ্বজটাকে এবং আবার সাতট। বাণদার! 

ভীমকে তাঁড়ন করিলেন ॥৩৭॥ 

তখন ভীমসেনও অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া বাণদ্বারা অশ্ব ও সারথির সহিত 

তুর্জয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়। তাহাকে যমভবনে প্রেরণ করিলেন ॥৩৮। 

এই সময়ে কর্ণ শোকে গীড়িত হইয়! রোদন করিতে থাকিয়া সুন্দর 

অলঙ্কৃত, ভূলুষ্ঠিত এবং সর্পের ন্যায় স্পন্দমান ছূর্জয়কে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥৩৯। 

(৩৭)-'নবভির্বাৈরশ্বানষ্টভিরাদদিয়ৎ...নি | (৩৮) ভীমসেনোহভিসংক্রুদ্ধঃ."পি | 

(৩৯) বাঢ়ং হতম্-.বেষ্টমানম্..-নি। 



১০৯৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

স তু তং বিরথং কৃত্বা স্মরক্নত্যন্তবৈরিণমূ। 

সমাচিনো দ্বাণগণৈঃ শতগ্রীমিব শঙ্কুভিঃ ॥8০॥ 

তথাপ্যতিরথঃ কর্ণে ভিগ্ভমানস্ত সায়কৈঃ | 

ন জহো৷ সমরে ভীমং ভ্ুদ্ধরূপং পরন্তপঃ ॥8১॥ 
স তথা বিরথঃ কর্ণ? পুনর্ভীমেন নিজিতঃ 
রথমন্যং সমাস্থায় সচ্ধো। বিব্যাধ পাগুবম্ ॥৪২। 

অথ কর্ণ; শরব্রাতৈভামসেনং সমার্পয়গু। 
ননাঁদ বলবন্নাদং পুনবিব্যাধ চোরসি ॥৪৩॥ 
তং ভীমে। দশভির্রবাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে | 
পুনবিব্যাধ বিংশত্যা শরাণ।ং নতপর্ববণাম্ ॥৪৪। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। স ভীম: অত্যন্তবৈরিণনত্যন্থবৈরিতঘা। সমাচিনো ব্যাপ্রোহ ॥৪০| 
তথেতি | িদ্ামানে বিদাধ্যযাণঃ | ন জহো ন তত্যাজ, যত; পরস্তপ: 1৪১॥ 

সইতি। সথাস্থাঘ্ আর'হ্, বিব্যাধ তাড়য়ামাস, পাগুবং ভীমম্ ॥৪২। 

অথেতি। শর।ণাং ব্রাতৈঃ সমূহঃ, সমার্পঘদগীড়রং। ননাদ চকার, বলবৎ বিশালম্।$৩। 
তমিতি। স্তনান্তরে বক্ষপি। নতপর্বণামীযদ্বক্রোপান্তানাম্ ॥88॥ 

শপ পা শি 

কিন্ত ভীমসেন কর্ণকে রথবিহীন করিয়া তাহার মহাশক্রভা স্মরণ করতঃ 

শন্কু-(পেরেক) দ্বারা শতদ্বীর ম্যায় বাণসমূহদ্বারা তাহকে ব্যাপ্ত করিয়া 

ফেলিলেন ॥৪০। 

অতিরথ ও শক্রসন্তাগী কর্ণ ভীমের বাঁণে বিদীর্ণ হইতে থ|কিয়াও যুদ্ধে 
ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে ত্য।গ করিলেন ন1 ॥8১। 

ভীমকর্তক সেইভাবে পুনরায় পরাজিত ও রথবিহীন কর্ণ অন্য রথে 

আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভীমকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৪২॥ 

তাহার পর কর্ণ বাঁণসমূহদ্বারা ভীমসেনকে পীড়ন করিলেন, পরে বিশাল 

সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, আবার তাহার বক্ষস্থুল বিদ্ধ করিলেন ॥৪৩। 

(৪১)-খতদ্্ীভিশ্চ শঙ্কুভিঃ "পি বা নিপিরস্তপ! বঙ্গ বর্ধ। ইত: পরম, 

একত্রিংখদধিকখততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ সঞ্জয় উবাচ? বঙ্গ বদ্ধ, “ 'ত্রয়স্ত্রিংখশদধিকশততমোহপ্যায়ঃ | 

সঞ্জর উবাচ” বার'নি। (9২) শ্লোকাৎ পরম্ “মহাগজাবিবাপাছ্য বিষাণাগ্রৈ: পরম্পরমূ। 

শরৈঃ পূর্ণায়তোংহৃষ্টরন্যোন্তমতিজদ্রতুঃ ॥” শ্লোকোইয়মধিকঃ প্রাগবিকলমেবোক্তত্বাৎ বঙ্গ 

বর্ধ বা। (৩৩)."'ননাদ চ মহাপাদম্...পি। (99)-." প্রতাবিধ্যদজিক্গগৈঃ-..পি বানি 



পর্ববণি ষোঁড়শাধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১০১৯৭ 

কর্ণস্ত নবভিভামং বিদ্ধা রাজন! স্তনান্তরে | 
ধ্বজমেকেন বিব্যাধ সায়কেন শিতেন হ ॥৪৫॥ 

সায়কানাং ততঃ পার্ঘক্ত্রিষষ্ট্য। প্রত্যবিধ্যত | 
তোত্রৈরিব মহাঁনাগং কশীভিরিব বাজিনম্ ॥৪৬॥ 
সোহতিবিদ্ধো মহারাজ ! পাগুবেন বশষিন1। 

স্ক্কণী লেলিহন্ বীরঃ কে(পসংরভ্তলোচনঃ ॥৪৭| 

ততঃ শরং মহারাজ ! সর্বকায়াবদারণম্ । 

প্রাহিধোদ্ভীমসেনায় বলায়েন্দ্র ইবাঁশনিম্ ॥৪৮॥ 
স নিভিগ্য রণে পার্থ, সুতপুত্রধনুস্চ্যতঃ | 
অগচ্ছদ্দ।রযন্ ভূমিং চিত্রপুত্যঃ শিলীমুখঃ ॥৪৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
কণ ইতি । নবি: সাগকৈঃ শিতেন শিলাঘর্ষবাদিন| সুধারীকতেন ॥5৫| 

সায়কানামিতি। পার্থ; পূখা়াঃ কুন্থা।ঃ পুত্রে। ভীমঃ | তোত্রৈরস্কুনেঃ 08৪৬। 

সইতি। লেলিহন্ রসনয়| পুনঃ পুনঃ স্পৃথন্, কোপন'রক্ত লোচনোঠ উবই ৪৭ 
তত ইতি। প্রাহিগোৎ কণ ইতি শেষ, বলার তদাখ্যায়াস্থরায় ॥৪৮| 

সইতি। চিন্রপুঙ্ঃ স্বর্াদিখচিতত্বান্লানা বর্ণমূলদেখঃ, শিলীমুখো বাণ: ॥৩৯| 

তখন ভীমসেন দশটা বাণদ্বার! কর্ণের বক্ষস্থল প্ররিবিদ্ধ করিলেন, পরে 

আবার কুড়িটা নতপব্ব বাণদ্বারা তাহাকে তাড়ন করিলেন ॥৪8॥ 

রাজা! তৎপরে কর্ণ নয়ট। বাঁণদ্বার৷ ভীমের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া একট! 

স্বধার বাণদ্বার! তাহার ধ্বজ বিদ্ধ করিলেন ॥৪৫॥ 

তদনন্তর অঙ্কুশদ্বারা মহাহস্তীর ন্যায় এবং কশাদ্বারা ঘেটকের তুল্য 

ভীমসেন তেষটিট। বাণদ্বার। কর্ণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥৪৬॥ 

মহারাজ! যশম্বী ভীমসেন অত্যন্তবিদ্ধ করিলে, মহাবীর কর্ণ ক্রোধে 

আরক্তনয়ন হইয়। ওষ্ঠ প্রান্ত লেহন করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ 

মহারাজ! তৎপরে ইন্দ্র যেমন বলাস্্রের উপরে বজ নিক্ষেপ করিয়!- 

ছিলেন, সেইরূপ কর্ণ ভীমের উপরে একটা সর্বদেহবিদারক বাণ নিক্ষেপ 

করিলেন ॥৪৮। 

কর্ণের কান্ম্কনির্গত বিচিত্রপুঙ্খ সেই বাণটা! যাইয়া ভীমসেনকে বিদীর্ণ 
করিয়! ভূমিও বিদারণপুর্বক তাহাতে প্রবেশ করিল ॥৪৯॥ 

১৩৮, 



১০৯৮ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

ততে! ভীমে মহাবাহ্ঃ ক্রে।ধসংরক্তলোচনঃ | 

বজুকল্প।ং চতুক্ষিক্কুং গুবাঁং রুক্সাঙ্গদাং গদাম । 
প্রাহিণোৎ সৃতপুত্রায় ষড়আ্রামবিচারয়ন্ ॥৫০॥ 
তয়া জঘানধিরথেঃ সদশ্বান্ মাধুবাহিনঃ | 

গদয়। ভারত! তুদ্ধো বজেণেন্দ্র ইবান্থরান্ ॥৫১॥ 
ততো! ভীমে। মহাবাহঃ ক্ষুরাভ্যাং ভরতর্ষভ ! | 

ধ্বজম|ধিরথেশ্ছিত্া সুতমভ্যহনচ্ছরৈঠ ॥৫২॥ 
হতাশ্বসৃতমুৎস্জ্য স রথং পতিতধ্বজম্। 
বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ কর্ণস্তস্থৌ ভারত ! ছুর্মন1; ॥৫৩| 
তত্র।ভূতমপশ্যাম রাধেয়স্ত পরাক্রমমূ। 
বিরথে। রথিনাং শ্রেষ্ঠো বাঁরয়ামাস যদ্রিপুম্ ॥৫৪| 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। চতুদদিকুং চতুঙ্প্তাম্ত “কিজ্ঠন্তে বিভক্ত ৮” ইত্যমবঃ | প্র্ধীং ভারবতীম, 

রুল্মাঙ্গদাং মধ্ স্বর্ণপটবেষ্টিতাম্। যড়ন্নাং ষটুকোণাম্। অবিচারয়ন্ অপনাধৎ | যট্পাদো- 

হয়ুং শ্লোক? ॥৫০॥ 

তয়েতি। আধিরথে; কর্ণন্থ, সাধুবাহিন: হুষ্টরথচ।ণকান্ ॥৫১। 

তত ইতি। ক্ষুবাভ্যাং ক্ষুরপ্রাখ্যবাণাভ্যাম্। তং সারখিম্ ॥৫২। 

হভেতি। ছুশ্মন| অশ্বসারথিধ্বজবিনাশাদছুঃখিত চিত্তঃ ॥৫৩। 

তত্রেতি। রাধেয়স্ত অবিরথপত্রা রাধাথ্যায়াঃ পুন্রস্ত কর্ণন্ত। রিপুং ভীমম্।৫৪॥ 

তাহার পর মহাবাহু ভীমসেন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া, কোথায় আঘাত, 

করিবেন তাহার বিচার না করিয়া বজ্জতুল্যা, চতুহস্তপরিমিতা, ভারবতী, 

ববর্ণপট্রবেষ্টিত1 ও বট্ুকোণ। গদাটাকে কর্ণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫০। 
ভরতনন্দন! তখন ইন্দ্র যেমন বজদ্বারা অসুর বধ করিতেন, সেইরূপ 

ভীমসেন সেই গদাদ্বারা সুষ্টরথবাহক কর্ণের উত্তম অশ্বগুলিকে বধ 
করিলেন ॥৫১॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনস্তর আবার মহাবাহু ভীমসেন ছুইটা ক্ষুরপ্রদ্বার৷ কর্ণের 
ধ্বজ ছেদন করিয়। বাণদ্বারা তাহার সারথিকে বধ করিলেন ॥৫২।॥ 

ভরতনন্দন! অশ্ব ও সারথি নিহত এবং ধ্ব্জ পতিত হইলে, কর্ণ রথ 

পরিত্যাগ করিয়! ধনু বিস্ষারণ করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫৩॥ 

এ (৫০)..-সবশৈক্যাং চতু্িছুম্..পি বঙ্গ বর্দ,...যড়গ্রুম্...পি,..-ড়শ্রিম্.. বদ্ধ। (৫৩) "* 

রথং স পতিতধ্বজম্..-বর্ধ। 

স্পস্ট 



পর্ববণি যোঁড়শ[ধিকশততমৌহধ্যায়ঃ। বং 

বিরথং রখিনাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্টধিরথিমাহবে । 
দুর্যৌধনস্ততো রা'জনভ্যভাষত দুন্মু'খম্ ॥৫৫। 
এষ ঢুম্যুখ! রাধেয়ো! ভীমেন বিরখীকৃতঃ | 
তং রখেন নরত্রোষ্ঠং সম্পাদয় মহ!রথম্ ॥৫৬| 
দুর্য্যৌধনবচঃ শ্রুত্বা ততো ভারত ! ছুম্মখঃ | 
ত্বরমাণোহভ্যয়ীৎ কর্ণং ভীমঞ্চাবারয়চ্ছরে? ॥৫৭॥ 
ছুম্মখং প্রেক্ষ্য সংগ্রামে সুতপুত্রপদানুগ্। 

বাযুপুত্র গ্রহৃক্টোহভূৎ স্ন্কণী পরিসংলিহন্ ॥৫৮। 
ততঃ কর্ণং মহারাজ ! বারযিত্বা শিলীমুখেঃ | 

ছুম্মখায় রথং তুর্ণং প্রেষয়।মাম পাগুবঃ ॥৫০| 
তন্মিন্ ক্ষণে মহারাজ! নবভির্নতপর্ববভিঃ | 

সুমুখৈছ্ু-্মখিং ভীমঃ প্রেষয়ামাস স্কৃত্যুবে ॥৬০। 

ভারতকৌমুদী 
বিরখমিতি । আপিরখিং কর্ণম।  ছুন্মখং তদাখাৎ আতরম্ ॥৫৫॥ 

এয ইতি । সম্পাদর সম্পন্ন: বুরু ॥৫৬। 

দুষ্বনেতি । অস্ভায়াদভ্যগচ্ছৎ )৫৭॥ 

দুক্মুণমিতি। কুতপুত্রপদান্গং কর্ণপৃষ্ঠচরমূ। বাুপুষো। ভীম ॥৫৮। 

তত ইতি। শিলীমুপৈবাশৈঃ। পাগ্তবে। ভীমসেনঃ 0৫58 

তখন আমরা কর্ণের অদ্তত পরাক্রম দেখিতে ল।গিলাম; যে হেতু রথি- 

শ্রেষ্ঠ কর্ণ রথবিহীন হইয়।ও শত্রুকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥৫৪। 
রাজা! ওদিকে ছুর্য্যোধন রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণকে যুদ্ধে রথবিহীন দেখিয়। 

ছুম্মখকে বলিলেন-1৫৫॥ 

“ুম্সুথ ! ভীম এই কর্ণকে রথবিহীন করিয়াছে । অতএব তুমি যাইয়া 

নরশ্রেষ্ঠ ও মহারথ কর্ণকে রথসম্পন্ন কর (রথে মারোহণ করাও)? ॥৫৬॥ 

ভরতনন্দন ! তাহার পর ছুম্মখ ছূর্য্যোধনের বাক্য শুনিয়। সত্বর কর্ণের 

দিকে গমন করিলেন এবং বাণসমৃহদ্বারা ভীমকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৫৭| 

ম্মথকে যুদ্ধে কর্ণের পুষ্ঠবস্তী হইতে দেখিয়া ভীমসেন গষ্টপ্রান্ত লেহন 

করতঃ আনন্দিত হইলেন ॥৫৮। 

মহারাজ ! তদনন্তর ভীমসেন বাণদ্বারা কর্ণকে বারণ করিয়। সর 

ছুন্ম্রখের দিকে রথ চালাইয়! দিলেন ॥৫৯। 

(৫৮) .পরিলেলিহন্__বর্ধ। (১০). সুপুট্ৈুন্মিধিং জীমঃ শরৈনিন্ে যমফরম্ পি নি। 



টি মহাভারতে দ্রোণ-- 

ততস্তমেবাধ্িরথিঃ স্তন্দনং ছুর্মণখে হতে। 
আস্থিতঃ গ্রবভে। রাজন্! দীপ্যমান ইবাংশুম।ন্ ॥৬১॥ 

শয়ানং ভিন্নমন্মাণং ছুম্মখং শোণিতোক্ষিতমূ। 
দৃষ্টা কর্ণোহশ্রুপুর্ণাক্ষো হূর্তমভ্যবর্তত ॥৬২| 
তং গতাস্থমতিত্রম্য কৃত্বা কর্ণ প্রদক্ষিণষ্। 

দীর্ঘমুষ্ণং শ্বসন্ বীরো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত ॥৬৩| 
তশ্মিংস্ত বিবরে রাজন! নার।চান্ গার্ঘবাসসঃ। 
প্রাহিণোৎ সুতপুত্রায় ভীমসেনশ্চতুর্দশ ॥৬৪। 
তে তম্ত কবচং ভিত্বা স্ব্ণপুত্মী মহৌজসঃ। 
হেমচিত্রা মহারাজ! ছ্যে।তযন্তে। দিশো দশ ॥৬৫| 

ভারতকৌমুদী 
ভন্মিনিতি। সনুখৈঃ স্থধারা্ৈবাণৈহ ৬০৪ 
তিত ইতি । আধিরখিঃ কর্ণ» শ্যন্দনং রথম। আগ্থিত আরট:। অংশ্ুমান্ কর্যযঃ (৬১। 

এবানমিতি | ভিন্নমন্মাণং বিদীর্ণবঙ্ষলম্। অভ্যবন্তত শোকাদবাতি&ত ০৬২। 

তমিতি। গতালুং মৃতম্। প্রত্যপদ্যত করত মবাধারয়ৎ ॥৮৩। 

তন্মিমিতি। বিবরে অবসরে । গার বাসসো গৃধপক্ষাবৃতান্ ॥5৪। 
তইতি। গ্োতন্থ আমম্নিতি শেষ: | ধুগ্মকাঙ্গীকারে মহারাদ্পদ দ্বিরুক্ত্যাপন্তি: ॥৬৫। 

মহ।[রাঁজ! সেই সময়ে ভীন নয়ট। নতপবব ও স্ধার বাণদ্বারা ছুম্মুখকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৬০। 

রাজা! ছুল্ম্থ নিহত হইলে পর কর্ণ তাহার সেই রথেই আরোহণ 
করিয়। দীপ্রিশালী সুধ্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৬১। 

ক্রমে কর্ণ ছুম্মখকে বিদীর্ণহৃদয়ে ও রক্তাক্তদেহে শয়িত দেখিয়া অশ্রু 

নয়ন হইয়া মুহ্ন্তকাল তাহার দিকে চাহিয়। রহিলেন ॥৬৯।॥ 

মহাবীর কর্ণ তখন মৃত ছুম্মথকে প্রদক্ষিণ করিয়া! অতিক্রমপুর্বক দীর্ঘ ও 

উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কোন কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না ॥৬৩॥ 
রাজ! সেই অবসরে ভীমসেন কর্ণের উপরে গৃপ্রপক্ষযুক্ত চৌদ্দটা নারাচ 

নিক্ষেপ করিলেন ॥৬৪।॥ 
মহারাজ! স্বণণপুঙ্ধ, স্বর্ণবিচিত্র ও মহাতেজা সেই নারাচগুলি যাইয়া 

কর্ণের কবচ ভেদ করিয়া দশ দিক্ আলোকিত করিল ॥৬৫॥ 
.. ৬২)-যুহ্র্ভং নাজ্যবন্ধত_পিনি। (৬৩) ন কি প্রত্যভাষত-__বঙ্গ বদ্ধ। (৬৫)-- 

্বর্ণচিন্ং নহৌজসঃ...পি বা নি, ব্যশোভন্থ ধিশো দশ--বা নি। 



পর্ববণি ষোঁড়শাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অপিবন্ সুতপুত্রস্ত শোণিতং রক্তভোজনা?। 
ুদ্ধা ইব মহারাজ ! ভুজগাঃ কালচোদিতাঃ ॥৬৬। 
প্রসর্পমাণা মেদিন্যাং তে ব্যরোচন্ত মার্সনাঃ | 

অর্ধ প্রবিষ্টাঃ সংরন্ধ! বিলানীব মহোরগাঃ ॥৬৭॥ 
তং প্রত্যবিধ্যদ্রাধেয়ে জান্বনদবিভূষিতৈঃ | 
চতুর্দশভিরত্যুত্ৈর্নারাচৈরবিচারয়ন্ ॥৬৮॥ 

তে ভীমসেনস্ত ভূজং সব্যং নিভিগ্ পন্ত্িণঃ | 
প্রাবিশন্ মেদিনীং ভীমাঃ ক্রৌঞ্চং পত্ররথা ইব ॥৬১॥ 
তে ব্যরোচন্ত নারাচাঃ প্রবিশন্তো বস্ুন্ধর|মৃ | 

গ্চ্ছত্যন্তং দিনকরে দীপ্যমানা ইবাংশবঃ ॥৭০॥ 

স নিভিন্নো রণে ভীমে। নার চৈর্মম্মভেদিভি? | 
স্ব রুধিরং ভুরি পর্বতঃ সলিলং যথ। ॥৭১। 

ভারতকৌমুদী 
অপিধগিতি। রক্তভোজন] পপিরপায়িন: | কালেন চে।ধিতাঃ প্রেরিত; ॥৬৬। 

প্রেতি। প্রপর্পমাশাঃ প্রবিশন্ং | মান বাণাঃং। সংরন্ধাঃ ভ্ুদ্ধাত 0৮৭ 
হখিতি। জাঙ্গনদেন হ্বর্ণেশ বিভুদিতৈ|  অবিচারয়ন্ সন্ধানে ॥৮৮| 
ভু ইতি। সবাং বামম্, পত্ভিণে| বাণাঃ। ক্রৌঞ্চং গিরিম, পত্রর্ণাঃ পঙ্গিণঃ ॥5৯। 

ইতি। নারাচানাং রক্তাক্রত্বাৎ সারং দিনকরাংশুনাঞ্চ বন্তহ্বাৎ সামাম্ 1৭০॥ 

ইতি । স্বশ্রাব দেহান্লিঃসারয়াদ/স। সলিলং বর্ম জলম্ ॥৭১। 

মহ।রাজ ! কালপ্রেরিত ত্রুদ্ধ সর্পগণের নায় রক্তপায়ী সে নারাচগুলি, 
কণেরও রক্ত পান করিয়াছিল ॥৬৬| 

ত্ুদ্ধ মহামপগণ যেমন গর্তের ভিতরে অদ্ধিপ্রবিষ্ট হইয়৷ প্রকাশ পায়, 
তেমন সেই বাণগুলিও ভুভলে অন্ধ প্রবেশ করিয়া প্রকাশ পাইতে 

লগিল ॥৬৭| 

পরে কর্ণও সন্ধানবিষয়ে কোন বিচার না করিয়া ্ণভীষিত ভয়ঙ্কর চৌদ্দটা 
ন[রাচদ্বার ভীমকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥৬৮॥ 

তখন সেই বাণগুলি যাইয়া ভীমসেনের বামবাহু ভেদ করিয়া-_পক্ষিগণ 

যেমন ক্রৌঞ্চপরতে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভূতলে প্রবেশ করিল ॥৬৯॥ 
নৃর্ধ্য অস্ত গমন করিতে লাগিলে, তাহ।র রক্তোজ্জল কিরণের ন্যায় সেই 

রক্তাক্ত নারাচগুলি ভুতলে প্রবেশ করিতে থাকিয়া শোভা পাইতে 
লাগিল ॥৭০।॥ 



১১০১ মহাভারতে 

স ভীমস্ত্রিভিরায়স্তঃ সুতপুত্রং পতত্রিভিঃ | 

স্ুপর্ণবেগৈবিব্যাব মারথিঞ্চাস্ত সপ্তভিঃ ॥৭২। 
স বিহ্বলো মহারাজ ! কর্ণে। ভীমশরাহতঃ। 

প্রাদ্রবজ্জবনৈরশৈ রণং হিত্বা! মহ।ভয়াৎ ॥৭৩॥ 

ভীমসেনস্ত বিস্ফা্্য চাপং হেমপরিষ্কৃতম্ | 

অ।হবেহতিরখো হতিষ্ঠজ্ছলন্নিব হুতা শন ॥৭৪| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দোপর্বণি 
জয়দ্রখবধে ভীমগ্রবেশে কর্ণপলায়নে 

যোড়শধিকশততমৌহ্ধ্যা যুঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
স ইতি। আগে বেপনাখিন) পতনক্রিভিবাখৈঃ | স্ুপর্ণন্ত গরুডন্েব বেগে। 

দে ত:॥৭২| 

সইতি। প্রান পলায়ত, জবনৈর্বেগধর্ঠি। হিন্থ। তাক ॥৭৩| 

উীমেতি। হেমপরিক্ষতং স্বণনোভিতম্। আহবে রণহালে 8৭3 

ইতি ম্হামভোপাপ্যায়ভারতাঢাব্য-কীহরিদা সপিদ্ধাস্তবাগীশভট্রাচাগবিরচিভাযাহ বহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীনমাগ্যান্থাৎ দ্রৌণপর্বনি জয়দ্রখবধে ফোড৬খ।পিকশততমোহদ্যায়ঃ ॥০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

অতঃছুতমিতি 0১ এ প্রাগছরোদরে প্রাবদুতে 19৭১1 ষ্ঠ পণানাং পঞ্জ111" 

বেগে। যেমাম্ ॥৭২--৭৪॥ 
ইতি দ্রোনপর্বণি নৈলকগ্ঠীর়ে ভারতভাবদীপে যোডখাধিকখততমোগপ্যায়ত ॥১১৬। 

তীমসেন যুদ্ধে মন্মভেদী নারাচদ্বারা বিদীণ হইয়_পব্বত যেমন গাত্র 

হইতে বৃষ্টির জল নিঃদারণ করে, তেমন গাত্র হইতে প্রচুর রক্ত নিঃসারণ 

করিতে থাকিলেন ॥৭১॥ 

পরে বেদনাক্রান্ত ভীমসেন গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ তিনট| বাণদ্।রা কর্ণকে 

এবং সাতট। বাঁণদ্বার। উহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥৭২॥ 

মহারাজ! তখন কর্ণ ভীমের বাণে আহত ও বিহ্বল হইয়। গুরুতর ভয়ে 

রণস্থল ত্যাগ করিয়! বেগবান্ অশ্বগণের গুণে দ্রুত পলায়ন করিলেন ॥৭৩। 

কিন্ত অতিরথ ভীমসেন ব্বর্ণশৈোতিত ধনু বিল্ফারণ করিয়। প্রজ্বলিত অগ্নির 

ন্ায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন? ॥৭৪॥ 

.(ধ২)--আয়ত্তঃ---সমন্ত্বেগৈধিব্যাধ-তপি | (৭৩)-"রনং হিন্ধ মহাযখাঁঃ__পি, - রণং 

ত্যন্ত। মহাযশাঃবঙ্গ বদ্ধ। * দবাত্রিংশদধিকশততখোহসযায়? বঙ্গ বর্ধ, “."*চতুপ্সিংশ- 

দপিকশততমোহধ্যার৮' বা রা নি। 



সপ্তদশাধিকশততমোষ্ধ্যায়ং | 
5 ৩ €ি পি শক 

ধৃতরাষ্্ী উবাচ । 

দৈবমেব পরং মন্যে ধিক পৌরুষমনর্৫ঘথকম্ | 

যত্রাধিরথিরায়ভ্তো নাতরৎ পাগুবং রণে ॥১। 

কর্ণঃ পার্থান্ সগোবিন্দান্ জেতুমুৎসহতে রণে। 

ন চ কর্ণসমং ঘোঁধং লোকে পশ্যামি কঞ্চন | 

ইতি ভর্যোধনস্ত।হমশ্রৌষং জল্পতো মু? ॥২। 
করণে! হি বলবান্ শ্বরে। দৃঢধন্ব! জিতক্লমঃ | 

ইতি মামব্রবীৎ সুত! মন্দো ছুর্য্যোধনঃ পুর। ॥৩| 

বন্থযেণমহায়ং মাং নালং দেবাপি সংযুগে। 

কিষু পাওুভত! রজন্! গতসত্ব। বিচে তদঃ 181 

ভারতকৌমুদী 

ধৈবমিতি। যন্ত্র যেন হেতুনা, আধিরথি: কর্ণ, আয়গে। জয়ে ঘইবানপি ॥১। 

কর্ণ হতি। উৎমহতে একরবোতি । জন্নতঃ গ্রুলপতত | মটুপাদোহনং শোক? ॥২॥ 

কর্ণ ইতি । শুরে। যুছ্ছে শিক্ষিত: মন্দে। মুঠ প্ররুতানবগনাত ॥৩। 

বন্ষিতি। বন্থষেণঃ কর্ণ? মহায়ে। যশ্ত তম্, নালং জেতুং শঙ্জা ন উবন্ঠি। দেবাগীতি 

পিমর্গলোপেশপি সন্ধিরাধ:। গতসত্ব| ছুর্বলাঃ) বিচেতসে। ছুববস্থত্বাদ্যি্রচিভতাঃ ॥9 

ধৃতরাষ্্টী বলিলেন--আমি দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করি, আর 
অনর্থক পুরুবক।রকে ধিকার দিই। যেহেতু কর্ণ জয়ে যরবান্ হইয়াও যুদ্ধে 

ভীমকে জয় করিতে পারিলেন না ॥১॥ 

কর্ণ যুদ্ধে কৃষ্ণের সহিত পাগুবগণকে জয় করিতে পারেন। আমি জগতে 

কর্ণের সমান কোন যোদ্ধা দেখিতে পাই না" ছুষ্োধনকে এইরূপ মুছুমুভ 

বলিতে আমি শুনিয়াছি ॥২। 

'কর্ণ বলবান্, বীর, দৃঢ়কাম্ম্ক ও ক্রান্তিশৃন্ত | স্গর! মুঢ় ছুর্য্যোধন 
পূর্বে আমাকে এইরূপও বলিত ॥৩॥ 

(আরও বলিত যে,) রাজা! কর্ণ আমার সহায় থাকিলে, দেবতারাও 

(১) যত্রাধিরথিরায়্তঃ...বদ্ধ। 0 | ূ 



১১০৪ মহাভারতে দ্রৌণ-- 

তত্র তং নিঞজিতং দৃ্ট। ভূঙ্গগগমিব নিবিষমৃ। 
যুদ্ধাৎ কর্ণমপক্রান্তং কিং স্বিদ্ছুর্যোধনো হব্রবীৎ ॥৫। 

অছে|! ছুর্মখমেবৈকং বুদ্ধানামবিশারদম্। 
প্রবেশয়দ্ধতবহং পতঙ্গমিব মোহিত? ॥৬। 
অশ্বথ।ম! মদ্ররাঁজঃ কূপ? কর্ণশ্চ সঙ্গতাঃ | 

ন শভাঃ প্রমুখে স্থাতুং নুনং ভীমস্ত সপ্তীয় ! ॥৭॥ 

তেঙপি চাস্ত মহাঘোরং বলং নাগাযুতোপমম্। 

জানন্তো ব্যবসায়ঞ্চ ক্র,রং মারুততেজগঃ ॥৮। 

[কমর্থং ক্র,রকর্মীণং যমকালান্তকোপমম্। 
বলসংরস্তবীর্য্যজ্ঞাঃ কৌ।পযিযন্তি সংযুগে ॥৯॥ (যুখ্মকম্) 

ভারতাকৌমুদী 

তন্েতি। অপঞাহ পলাফিতম্ ॥৫। 
অহ ইতি । ছুম্ম খমিতুযুপলক্ষণং ছুঙ্ষঘমপি । মোহিতে। ছুষ্যোধন: ॥৬। 

অশ্বেতি। মদ্ররাজ: শলাঃ। সঙ্গতা; সম্মিলিত। অপি। প্রমুখে সম্মুখে ॥৭। 

তইতি। নাগাযুতোপমম্ অযুতহপ্তিবলতুলাম্।  ব্যবসায়মধ্যবসায়ম, মারুতম্্ 

বাযেরিব তেজে। যণ্য তশ্ত । কালে আফুঃখেষসময়ে অন্তকে। বন্ধনকারী চাসৌ যমশ্চেতি 

সযমকাপান্তক উপম| যন্য তম্। অগ্রিস্তোকাদিবদিশেষণস্য পরনিপাতঃ | বলং মানসিকীং 

শিং সংবন্তং ক্রোধং বষ্যং সাহস জানন্টীতি তে, কিমর্থং কোপরিযান্তি ॥৮_আ॥ 

আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না; তাহাতে ছুব্বল ও বিষগ্রচিন্ত পাগুবদের 

কথা আর কি বলিব? ॥9॥ 

তাহাতে সেই কর্ণকে বিষবিহীন সপের ম্যায় পরাজিত এবং যুদ্ধ হইতে 

পলায়িত দেখিয়৷ ছুর্যো ধন কি বলিলেন? ॥৫॥ 

হায়! মোহিত ছুধ্যোধন অগ্নির ভিতরে পতঙ্গের সায় যুদ্ধে অপটু এক- 
মাত্র ছুম্ম্থকে ও ছু্জয়কে যুদ্ধে প্রবেশ করাইয়াছিল ॥৬| 

সঞ্জয়! অশ্বথামা, শল্য, কূপ ও কর্ণ ইহারা মিলিত হইয়াও নিশ্চয়ই 
ভীমের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হন না ॥৭॥ 

তাহার।ও বায়ুর তুলা তেজস্বী ভীমসেনের দশসহত্র হস্তীর তুল্য মহাভয়ঙ্কর 

দৈহিক বল, কঠিন অধ্যবসায়, মানসিক বল, ক্রোধ ও সাহসের বিষয় জানেন 

বলিয়া কালাস্তক যমের তুল্য ক্রুরকন্মা তীমসেনকে কি জন্য যুদ্ধে ক্রুদ্ধ 
করিবেন ? 1৮--৯॥ 



পর্ববণি সপ্ডদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১১০৫ 

কর্ণস্ত্বেকে। মহাবাছুঃ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ | 

ভীমসেনমনাদৃত্য রণেইযুধ্যত সুতজঃ ॥১০॥ 
যোৌইজয়ৎ সমরে কর্ণং পুরন্দর ইবান্থরমূ। 

নস পাণুস্থতো৷ জেতুং শক্যঃ কেনচিদাহবে ॥১১॥ 
দ্রোণং যঃ সংপ্রমধ্যৈকঃ প্রবিষ্ট! মম বাহিনীমৃ। 
তীমো ধনগ্জয়ান্েধী কন্তমচ্ছে“জ্জিজীবিষুঃ ॥১২। 
কো হি স্তীয়! ভীমস্থ স্থাতুমুৎসহতেইগ্রতঃ | 

উদ্ভতাশনিহস্তস্ত মহেক্দস্তেব দানবঃ ॥১৩॥ 

প্রেতরাঁজপুরং প্রাপ্য নিবর্তেতাপি মানবঃ 
ন ভীমসেনং সংপ্রাপ্য নিবর্তেত কদাচন ॥১$। 

ভারতকৌমুদী 
কণ ইতি । অনাদৃত্য অবজ্ঞায়। অতএব তপরাজয়ে। নাসন্তউব ইতি ভাঁবঃ 1১০ 

যইতি। পুরনূর ইন্দ্:। পাওুস্থতো ভীমসেনং। আহবে যুদ্ধে ॥১১। 

দেবমিতি। অক্ছেি পীডুয়েহ। অঙ্ছ্ পীড়ান্থামিত্য।যে| ধাতুরন্তত্রাপি দৃষ্: ॥১২। 

কইতি। উতপহতে শকবোতি। উদ্যত অশণিবজ্্ং যন্ত্র স তাদৃণে। হতে মনত 

তন্য ॥১৩|॥ 

প্রেতেতি। প্রেতরাজপুরং যম্ভবনমূ। অপিশব্দঃ সম্ভাবনার়াম্ ॥১৪॥ 

কিন্ত উাহাদের মধ্যে একমাত্র মহাবাহু ম্মতনন্দন কর্ণই আপন বাহুবল 

অবলম্বন করিয়া অনাদরপূর্বক রণস্থলে ভীমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥১০। 

ইন্দ্র যেমন অনুর জয় করেন, তেমন যিনি যুদ্ধে কর্ণকে জয় করিয়াছেন, 

সেই ভীমসেনকে যুদ্ধে কেহই জয় করিতে সমর্থ হয় না ॥১১। 

ধনপ্রয়াস্বেধী যে ভীমসেন একাকী দ্রোণকে পরাভূত করিয়া আমার সৈন্য- 

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই ভীমসেনকে জীবনার্থী কোন্ ব্যক্তি পীড়ন 

করিতে যায়? ॥১২॥ 

সঞ্জয়! উদ্যতবস্রহস্ত ইন্দ্রের সম্মুখে দানবের ন্যায় ভীমের সম্মুখে কোন্ 

ব্যক্তি অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? ॥১৩। 

মানুষ যমের বাড়ী যাইয়াও ফিরিতে পারে; কিন্তু ভীমের নিকটে উপস্থিত 

হইয় কখনও ফিরিতে পারে না ॥১৪। 

রা শ্ববাছবলদগিতঃ.. '*বা,." .ববাহযলদগিতম্. নি। (১২)...ক শ্রমাচ্ছেজ্জিজীবেমুঃ 

--বা নি। 

১৩৯ 



১১০৬ মহাঙারতে দোণ-- 

পতঙ্গা ইব বহ্ছিং তে প্রাবিশন্নল্পচেতসঃ | 
যে তাঁমসেনং সংস্ুদ্ধমন্বধাবন্ বিমোহিতা ৫ 1১৫। 
যন্তৎ সভায়াং ভীমেন মম পুত্রবধাশ্রয়ঘূ। 

'রস্তিণোগ্রেণ কুরূণাং শৃণতাং তদা ॥১৬। 
তম্ন,নমভিসঞ্চিন্তয দৃষ্ট1 কর্ণঞ্চ নিজিতমৃ। 
হুঃশীননঃ সহ ভ্রাত্রা ভয়াস্ভীমাছুপারমৎ ॥১৭॥ (যুখ্মকম্) 
যশ্ সঞ্ভীয়! দূবুরদ্ধিরব্রবীৎ সমিতে। মুহুঃ | 
করো ছুঃশাসনোহহঞ্চ জেয়্ামে যুধি পাগুবান্ ॥১৮। 
সনূনং বিরথং দৃষ্টাা কর্ণ ভীমেন নিজিতয্। 
প্রত্যা খ্যানাচ্চ কৃষ্ণস্থ ভূশং তপ্যতি সঞ্জয় ! ॥১৯॥ (যুখাকম্) 
দৃষ্ট। ভ্রাতুন্ হতান্ যুদ্ধে ভীমসেনেন দংশিতান্। 
অ।ন্নাপর।ধে স্রমহন,নং তপ্যতি পুত্রকঃ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
পতন্ন। ইতি। অল্পচেতসঃ প্র।ও মুত্ো।রজ্ঞা নাদল্প বুদ: ॥১৫। 

যপিতি। শপ্তং নিউজ ব্রুদ্দিন। তা বনগমনকালে । তথ। চ লভ- 

পর্যণি চতুঃসপ্ত তিতমাধ্যায়ে-“ধার্তরাষ্ীন্ রথে হত্ব। মিমতাঁং সর্বধন্থিনাম। শনং গন্থান্মি ন 

চিরাং সত্যমেতদব্রবীমি বঃ8৮ ভ্রাতা দুযোধনেন। উপারমত ন্যবর্তৃত ॥১৬-_১৭| 

যইতি। যো ছুষ্যোপনঃ | স্মিত সভায়াম্। প্রত্যাখযানাজ সন্ধৌ (১৮১৯৭ 
দৃষ্টেতি। দংশিতান্ সদ্ধান্। আম্মাপরাদে বিষরে | পুজকো ছুষ্যোধনঃ ॥২০। 

যে মুগ্ধেরা ক্রুদ্ধ ভীমের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, সেই তল্নবুদ্ধিরা পতঙ্গের 

হ্যায় (ফড়িংএর মত) অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল ॥১৫॥ 
ক্রুদ্ধ ও উগ্রমৃত্তি ভীম সেই সময়ে সভামধো কৌরবগণের সমক্ষে আমার 

পুত্রগণের বধবিষয়ে সেই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহা স্মরণ করিয়! 
এবং কর্ণকে পরাজিত দেখিয়া হুঃশাসন, ভ্রাতা ছুর্যোধনের সহিত ভয়ে ভীমের 

নিকট হইতে ফিরিয়াছিল ॥১৬--১৭॥ 

সঞ্জয়! যে দুবুদ্ধিছুধ্যোবন সভামধ্যে বার বার বলিয়াছিল যে, “আমি, 
কর্ণ ও ছুঃশাসন আমরাই যুদ্ধে পাগুবগণকে জয় করিব, সে ছুর্য্যোধন নিশ্চয়ই 
কর্ণকে ভীমকর্তৃক নিঞ্জিত ও বিরথীকৃত দেখিয়া এবং সন্ধিবিষয়ে কৃষ্ণকে প্রত্যা- 
খ্যান করায় গুরুতর সন্তপ্ত হইতেছে ॥১৮__-১৯। 

(১৮). 'অব্রবীং সমরে মুহঃ-"-বঙ্গ বন্ধ । 



পূর্ববিণি সগুদশীধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১১০৭ 

কো হি জীবিতমন্বিচ্ছন্ প্রতীপং পাগুবং ব্রজেহ। 
তীমং ভীমারুধং ক্রুদ্ধং সাক্ষাৎ কালমিব স্থিতগ্ ॥২১। 
বড়বামুখমধ্যস্ছে। মুচ্যেতাঁপি হি মানব? । 

ন ভীমমুখসংপ্রাপ্ডো মুচ্যেতেতি মতির্মম ॥২২॥ 
ন পার্থ! ন চ পাঞ্চাল! ন চ কেশবসাত্যকী | 

জানতে ঘুধি সংরন্ধ! জীবিতং পরিরক্ষিতৃমূ। 

অহো। মম সৃত।নাং হি বিপননং সুত ! জীবিতম্ ॥২৩। 
সঞ্ভীয় উবাচ। 

যঃ সংশোচমি কৌরব্য ! বর্তম।নে মহভয়ে । 
ত্বমন্ত জগতো মূলং বিনাশন্য ন সংশয়ঃ ॥২৪॥ 

স্বয়ং বৈরং মহৎ কৃত্ব। পুত্রণ।ং বচনে স্থিত? | 
উচ্যমানো ন গৃহীধে নর্ভ্য; পথ্যমিবোনধম্ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 

কইতি। প্রভীপং প্রতিকলং বথ। স্তান্তথা | কাল বনম্ ॥২১। 

বড়বেতি। ববাদুগমদাস্থে! বাড়বাগ্নিমধাগতঃ | অপিঃ সম্তাবনারাম্ ॥২২। 

নেতি। স'রন্ধাঃ ক্রদ্ধাঃ। পরিরক্ষিতুং পরিরক্ষ্য জেতুম। মট্পাদোহ্য়ং শ্লোক? 1২৩। 

মইতি। জগতঃ সর্বশ্থ মূলং কারপম্ ॥২৪। 

আমার মূর্খ পুত্রটা যুদ্ধসঙ্জায় সজ্জিত ভ্রাত্গণকে ভীমকর্তৃক যুদ্ধে শিহত 

দেখিয়! নিশ্চয়ই নিজের অপরাধের বিষয়ে গুরুতর অন্থতাপ করিতেছে ॥২০। 

জীবনার্থী কোন্ ব্যক্তি সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অবস্থিত তীণাস্্ধারী ক্রুদ্ধ 

ভীমের প্রতিকূলে গমন করিতে পারে ? ॥২১। 
মানুষ বাঁড়ব।নলের মধ্যে পড়িয়াও মুক্ত হইতে পারে; কিঞ্তু ভীমের 

সম্মুখে যাইয়া মুক্ত হইতে পারে না, ইহাই আমার ধারণ। ॥১৯২। 

পাগুবগণ, পাঞ্চালগণ, কৃষ্ণ ও সাতাকি হহারা জ্রুদ্ধ হইয়। যুদ্ধে বিপক্ষের 

ভীবন রক্ষা করিতেই জানেন না। হায় সপ্তয়! আগার পুত্রগণের জীবন 

বিপননই হইয়াছে? ॥২৩। 
সপ্তয় বলিলেন-__“কৌরবনন্দন! বর্তমান মহাভয়বিষয়ে যে আপনি 

শোক করিতেছেন, সেই আপমিই এই সর্বনাশের মূল: এ বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নাই ॥২৪॥ 
শা 

(২১)...সাক্ষাৎ কানমবস্থিতম্ববর্ধ। (২৯) খুচ্যেতাপি চ মানবঃ । বধি। 



১১০৮ মহাভারতে দৌোধি-- 

স্বয়ং গীত্বা মহারাজ! কালকুটং স্থছুর্জরমূ । 

তশ্তেদানীং ফলং কৃতন্সমবাঞ্ধোহি নরোভিম ! ॥২৬॥ 

যত, কুৎসয়সে যোধান্ যুধ্যমানান্ যথাবলমূ। 

তত্র তে বর্ণযিষ্যামি যথ৷ যুদ্ধমবর্তত ॥২৭॥ 

ৃষ্ট! কর্ণস্ত পুত্রান্তে ভীমসেনপরাজিতমৃ। 
নামৃয্ম্ত মহেষা সা; সোদর্ধ্যাঃ পঞ্চ ভারত ! ॥২৮।॥ 

ছুর্র্ধণে। ছুঃসহশ্চ ছুম্মদো দুদ্ধরো। জয়ঃ | 

পাগ্ডবং চিত্রসন্নাহাস্তং প্রতীপমুপাদ্রুবন্ ॥২৯॥ 

তে সমন্তাম্মহাব।হুং পরিবাধ্য বুকোদরম্। 

দিশঃ শরৈঃ সমার্ণুন্ শলভানামিব ব্রজৈঃ ॥৩০। 

ভারতকৌমুদী 

কথং ম্লমিত্যাহ স্বযখিতি। উচ্ামানে। হিতমিতি শেষ: মর্্য আসন্নমৃতুঃ ॥২৫। 
প্রমিতি। হছজরং জীণীকর্তমশকাম | শ্বরং বৈরং রুতত প্রদের ফলত হু 

শেত্যাশয়ঃ॥২৬। 

ঘধিতি। কুৎপয়সে “পিকপৌরুমমনর্থকম্” ইত্যনেন নিশ্দমি। মথাবলত বখাখন্তি ৪২৭ 

দষ্টেতি | নামুশ্গ্থ নাসহঘ, মহেষাম| মহাণন্ধরা: ॥২৮। 

পঞ্চ সোদর|ানাহ ছুশ্মনণ ইতি। চিত্রসন্নাহা বিচি্সঙ্জঃ, প্রতীপং প্রতিকুলষ্ ॥২৯| 
তষই্তি। পরিবাধ/ পরিবেষ্টয । ব্রজৈ: সমুহ, ॥৩০॥ 

আপনি পুত্রগণের বাক্য অনুসারে চলিয়। নিজেই গুরুতর শক্রতা 

ঘট।ইয়া-_মুমুষু ব্যক্তি যেমন হিতকর গুঁষধ গ্রহণ করে না, সেইরূপ-_বলিলেও 
হিতোপদেশ গ্রহণ করেন নাই ॥২৫।॥ 

 নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আপনি নিজে অতিছুর্জর কালকুটবিষ পান করিয়া 
এখন তাহ।র সমগ্র কল ভোগ করুন ॥২৬॥ 

যোদ্ধারা শক্তি অনুমরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথাপি আপনি তাহা দিগকে 
যে নিন্দা করিতেছেন, সে বিষয়ে আমি আপনর নিকটে_যে ভাবে যুদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহ! বলিব ॥২৭। 

ভরতনন্দন! আপনার পুত্র সেই মহাধনুদ্ধর পঞ্চ সহোদর কর্ণকে ভীম- 
কর্তৃক পরাজিত দেখিয়া! সা করিলেন না ॥২৮। 

বিচিত্র সঙ্জায় সজ্জিত দুর্মষণ, দুঃসহ, দুর্দ, দুর্ধর ও জয় এই পঞ্চ 

সহোদর ভীমসেনের প্রতিকূলে ধাবিত হইলেন ॥২৯॥ 



পর্ববণি সপ্তদশীধিকর্শততমোহ্ধ্যায় | ১১০৯ 

আগচ্ছতন্তান্ সইল! কুমারান্ দেবরূপিণ?ঃ। 

প্রতিজগ্রাহ মরে ভীমসেনো হননি ॥৩১। 

তব দৃষ্ট। তু তনয়ান্ ভীমলেনপুরোগতান্। 
অভ্যবর্তত রাধেয়ে। ভীমসেনং মহাবলম্ ॥৩২। 

বিস্জন্ বিশিখা-স্তীক্ষান্ ব্ব্ণপুষ্থান্ শিলাশিতাঁন্। 

তত্ত ভীমোহভ্যয়াভরধবার্য্যমাণঃ সৃতৈস্তবঃ ॥৩৩। (ঘুগাকম্) 
কুরবস্ত ততঃ কর্ণং পরিবাঁধ্য সমন্ততঃ | 

অবাকিরন্ ভীমসেনং শরৈঃ সন্নতপর্ববভিঃ ॥৩৪। 
তাঁন্ বাঁণৈঃ পঞ্চবিংশত্যা সাশ্বান্ রাজন! নরর্ধভ।ন্। 
সসূতান্ ভীমধনূষো ভীমো নিন্যে যমক্ষয়ম্ 1৩৫। 

ভারতকৌমুদী 
আগচ্ছত ইতি। হাসোহ্ত্র বীরব্যভিচারী ভাব: ॥৩১ 
ভবেতি। অভ্যবন্তত তেষাং সাহায্যবিধানায়। তং রাণেয়ম্ ॥৩২-- ৩৩| 

কুরব ইতি । পরিবাধ্য সাভাধা।ং পরিবেষ্ট্য। অবাকিরন্ সপীডমন্ ॥৩৪॥ 
তানিতি। পঞ্চবিংখত্য| অগ্তৈষ্চ পঞ্চভিরিতি বোধ্যম্। অন্যথ| সর্কোধাং বখানুপপন্তিঃ (৩৫। 

তাহারা সকল দিকে মহ(বাু ভীমকে ঝেষ্টন করিয়া পতঙ্গসমৃহুল্য বাণ- 
সমৃহদ্বারা সমস্ত দিক্ আবৃত করিলেন ॥৩০। 

দেবরূগী সেই কুমারের! বেগে আমিতে লাগিলে, ভীমসেন হাস্ত করতই 
যেন তাহাদিগকে যুদ্ধে গ্রহণ করিলেন ॥৩১॥ 

মহারাজ! আপনার পুত্রেরা ভীমের সন্মখবন্তী হইয়াছেন দেখিয়া কর্ণ 

শিলাশ ণিত, তীক্ষ ও ব্বর্ণপুঙ্খ বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবল 

ভীমের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রেরা বারণ করিতে 

থ।কিলেও ভীম সত্বর কর্ণের দিকে চলিলেন ॥৩২-_-৩৩॥ 

তদনন্তর কৌরবসৈম্তেরা সকল দিকে কর্ণকে বেষ্টন করিয়া নতপর্ব্ব 

শরমমৃহদ্বারা ভীমকে পীড়ন করিতে লাগিল ॥৩৪। 
রাজা! তখন ভীমমেন পচিশটা ও পাঁচটা বাণদ্।রা কুড়িটা ঘোড়া ও 

পঁচজন সারধির সহিত সেই ভয়ঙ্করধনুদ্ধর নরশ্রেষ্ঠ পচ জনকে যম|লয়ে 

প্রেরণ করিলেন ॥৩৫॥ 

(৩২)...ভীমসেনপুরোগমান্." 'পিবানি। (৩৩)-"জ্পুত্খান্ হুশিলাশিভান্:পি। 



১১১০ মহাভারতে ভ্রোণ-- 

প্রাপতন্ শ্যন্দনেভ্যন্তে সা্ঘং সুতৈর্গতীসবঃ। 
চিত্রপুষ্পধরা ভগ্রা বাতেনেব মহা দ্রমাঃ ॥৩৬। 
তিত্রাছ্ুতমপশ্ঠ।ম ভীমসেনস্ত বিক্রমম্। 
'বাধ্যাধিরথিং বাণৈর্যজ্জঘান তবাজআজান্ ॥৩৭॥ 

ম বার্যমাণো*ভীমেন শিতৈর্বাণৈঃ সমন্ততঃ | 
মৃতপুত্রো মহারাজ! ভীমসেনমবৈক্ষত ॥৩৮। 
তং ভামগেনঃ সংরস্তাৎ ক্রোধমংরক্তলোচনঃ | 

বিস্ফাধ্য সুমহচ্চাপং মুহুঃ কর্ণমবৈক্ষত ॥৩৯॥ 
তবাত্মজাংস্ত পতিতান্ দৃষ্ট কর্ণঃ প্রতাপবান্। 
ক্রোধেন মহতাবিক্টো নিবি হভৃৎ স জীবিতে ॥৪০। 
আগন্কতমিবাক্সানং মেনে চাঁধিরথিস্তদা | 

ঘৎ প্রত্যক্ষং তব সুতা ভীমেন নিহত রণে ॥৪১॥ 

ভারতকৌমুদী 
গ্রেতি। স্ন্দনেতো। রথেভা:। চিত্রপুষ্পধর। ইত্যনেন তেষাং বিচিদ্রবেনঝ সুচিতম্ ৪৩৯ 
তনেতি। সংবাধ্য নিবাধ্, আপিরথিং কর্ণম্ ॥৩৭। 

মইতি। শিতৈঃ জ্ধারৈঃ। অবৈক্ষত সক্রোবমপণ্ঠযং ॥০৮| 
তমিতি। সংরন্তাৎ ক্রোধাদবৈঙ্গতেতি সম্বন্ধ: ॥৩ন 
তবেতি। নিবি! ধিক্কারদাতা, রঙ্ষিতিমখক্তত্বাহ 1৪০1 

তৎকালে বাযুভগ্ন বিচিত্রপুষ্পধারী মহারক্ষপমূহের ন্যায় সেই ধার্তরাষ্ট্রের 
সারথিগণের সহিত প্রাণহীন হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন ॥৩৬। 

মহারাজ! তখন আনর| ভীমসেনের অদ্ভুত বিক্রম দেখিলাম । যেহেট 

তিনি বাণদার! কণণকে বারণ করিয়াও আপনার পুত্রগণকে বধ করিলেন ॥৩৭ 
মহারাজ! ভীমসেন সধার বাণদ্বারা সকল দিকে বারণ করিতে থাকিলে, 

কণ ক্রোধের সহি'5 ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৩৮| 
ক্রোধে আরক্তনয়ন ভীমসেনও বিশাল ধনু বিক্ষারিত করিয়া ক্রোধে 

মুকুমুহু কর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন ॥৩৯। 
এদিকে প্রভাপশ।লী কর্ণ আপনার পুত্রগণকে পতিত দেখিয়া মহ।ক্রোধা- 

বিষ্ট হইয়া আপন জীবনে ধিক্ার দিতে লাগিলেন ॥৪০। 

(৩৯) ইত: পরম্ *. ত্থিংশদধিকশততমোহধ্যা বঙ্গ বর, “..পক্তরিংশদিকশত- 
তখোহ্ধ্যায়” বারা শি। (৪*).. স জীবিতাং-পি বঙ্গ বর্দ বা। (৪১) ইতঃ পরম্ 

“ভীমামেনস্ততঃ কুদ্ধন্তমাধাবদসংভ্রমম্, ইতি পাদঘ্বয়মধিকম্ পি বঙ্গ বদ্ধ বা। 



পর্ববণি সপ্তদশ [ধিকশততমোহধ্যায়ত | ১১১১ 

স ভীমং পঞ্চভিবিদ্ধা রাঁধেয়ঃ প্রশ্থুম্নিব | 

পুনবিব্যাধ সপ্তত্য। স্বর্ণপুষ্থেঃ শিলাশিতৈ ॥৪২। 
অবিচিন্ত্যাথ তান্ বাণান্ কর্ণেনাস্তান্ বুকো দর? | 

রণে বিব্যাধ রাধেয়ং শতেনানতপর্ধবণম্ ॥৪৩॥ 

পুনশ্চ বিশিখৈশ্তীক্ষেবিদ্ধা মর্মাস্থ পঞ্চভিঃ | 
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সুতপুত্রস্ত মারিষ ! ॥88॥ 
অথান্যদ্ধনুরাদায় কর্ণো ভারত ! দুম্মনাঃ | 

ইধুভিশ্ছাদয়ামাস ভীমসেনং পরন্তপঃ ॥৪৫| 
তস্য ভীমে৷ হয়ান্ হত্ব বিনিহুত্য চ সারথিমৃ। 

প্রজহান মহাহাসং কৃতে প্রতিকৃতে পুনঃ ॥৪৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
আগ ইতি। আগন্কতমপরাধকারিণম। আধিরথি: বণ? ॥92। 

সইতি। পঞ্চভিঃ খরৈ | এবমন্ব্র |9২। 

অবীতি। অস্তান্ ক্ষিপ্তান। আন্তপর্বথ।মীষদবক্কোপান্থানাং শরাথাম্ ॥৪৩। 

পুনরিতি। বিশিখৈর্বানৈই | চিচ্ছেদ বৃকোদর ইতাভবৃর্ডিঃ ॥৪91 

অথেতি। দুশ্মনাঃ পুনঃ পুনঃ পর।জয়াদছুঃখিতচিন্তঃ | ইযুভিবাশৈঃ ॥৪৫। 

তন্তেতি। কর্ণেন কূতে প্রহারে বিষয়ে, পুনঃ গ্রতিকূতে প্রতিপ্রহারে কতে সতি ॥6৬। 

এবং কর্ণ তখন আপনাকে অপরাধকরী বলিয়া মনে করিতে থাকিলেন। 

যেহেতু তাহার সমক্ষেই ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে যুদ্ধে বধ করিয়া- 

ছিলেন ॥৪১॥ 

তখন কর্ণ হাস্তা করতই যেন পাঁচটা বাঁণদ্বারা ভীমকে বিদ্ধ করিয়া 

পুনরায় স্বর্ণপুঙ্খ ও শিল[শাণিত সন্তরট। বাণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥৪১। 

তদ্রনন্তর ভীমসেন কর্ণনিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলিকে অবজ্ঞ। করিয়া নতপবরব 

একশত বাণদ্বার। তাহাকে তাঁড়ন করিলেন ॥৪৩॥ 

মাননীয় রাজা! পুনরায় তিনি পচট। তীক্ষ বাণদারা কর্ণের মন্মরদেশে 

তাঁড়ন করিয়া একটা ভল্লদ্বারা তাহার ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।3$। 

ভরতনন্দন! তাহার পর শক্রসম্তপক কর্ণ ছুঃখিতচিন্ত থাকিয়া ভা 

ধনু লইয়| বাণদ্ার। ভীমসেনকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন ॥8৫॥ 

(৪৩.. "তেন নতপর্বণাম_ পি। (৪৫). ভীমসেনং পরঞ্থপম্ন বশ বদ্ধ। নার 

কৃতপ্রতিকূতং মহংশি 1 



১১১৯ মহাভারতে দ্রোণ-- 

ইযুভিঃ কার্মুকপ্চাস্ত চকর্ত পুরুষর্ষভঃ | 
তৎ পপাত মহারাজ! ্বর্ণপৃষ্ঠং মহাম্বনমূ ॥৪৭॥ 
অবারোহদ্রথাভম্মাদথ কর্ণো মহারথঃ | 

গদাং গৃহীত্বা সমরে ভীমায় প্রাহিণোদ্রষা ॥৪৮। 
তামাপতন্তীমালোক্য ভীমসেনো মহাগদাঁম্। 

শরৈরবারয়দ্রাজন্! সর্ববসৈন্যস্ত পশ্যতঃ ॥8৯। 
ততো বাণসহজআ্রীণি প্রেষয়ামাস পাগুবঃ । 

সৃতপুত্রবধাকাওক্ষী ত্বরমাণঃ পরাক্রমী ॥৫০। 
তাঁনিষুনিষুভিঃ কর্ণে৷ বারযিত্বা মহাম্বধে । 

কবচং ভীমসেনস্ত পাটয়ামাস সায়কৈ? ॥৫১ 

ভারতকৌমুদী 
ইযুডিরিতি। পুকুযর্ধতো তীমঃ।  মহান্ স্বনে খম্মিন্ কম্মণি তদ্যথ। তথ। ॥৪৭| 

অবেতি। অবারোহৎ অবাতরৎ। গ্র/হিণোৎ তামেব গদাং ন্যক্ষিপহ ॥৪৪। 

তামিতি। আপতন্তীমাগচ্ছন্তীম্। অবারয়ং বেগেন বেগগ্রতিঘাতাৎ ॥৪৭॥ 

তত ইতি। প্রেষয়ানাস চিক্ষেপ, পাগুবো ভীমসেনঃ 1৫5। 
তানিতি। ইযুন্ বাণান্। মহামধে মহাযুদ্ধে 0৫১। 

তখন ভীম কর্ণের অশ্বগণ ও সারথিকে বধ করিয়া কর্ণকৃত প্রহারের প্রতি- 
প্রহার কর! হইলে বিশাল হাস্য করিয়া উঠিলেন ॥৪৬। 

মহারাজ! এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম বাণদ্ারা পুনরায় কর্ণের ধনু ছেদন 
করিলেন। তখন সেই ন্বর্ণথচিতপৃষ্ঠ ধনু পতিত হইয়া গুরুতর শব্দ 

করিল ॥৪৭॥ | 

তৎপরে মহারথ কর্ণ ক্রোধে গদ! ধারণ করিয়া সেই রথ হইতে অবতীণ 

হইলেন এবং ভীমের প্রতি তাহ! নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৮| 
রাজা! সেই বিশাল গদ1টা! আসিতেছে দেখিয়া ভীমসেন বতর বাঁণ- 

দ্বার৷ সমস্ত সৈন্যের সমক্ষেই সেটাকে বারণ করিলেন ॥৪৯॥ 

তদনম্তর পরাক্রমশালী ভীমসেন ত্বরান্বিত হইয়! কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছা 

করিয়া যুগপৎ বহুসহস্্ বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৫০। 

তখন কর্ণ বাণদ্বারাই সে বাঁণগুলিকে বারণ করিয়। মহাযুদ্ধে অপর বাণ- 

সমূহদ্বার! ভীমের কবচটাকে বিদারণ করিয়া ফেলিলেন ॥৫১। 

(৪৯) তামাপতন্তীমালক্ষ্য-..বঙ্গ বর্ধ বা নি | (৫১) ..পাতয়ামাঁস সায়কৈ:__পি বঙ্গ 

ব্ধ। 
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অথৈনং পঞ্চবিংশত্য। নাঁরাচ।নাং সমার্পরৎ | 
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং তদদ্ভুতমিবাঁভবৎ ॥৫২॥ 
ততো ভীমে। মহাবাহুর্মবভির্নতপর্ববভিঃ | 

প্রেষয়ামাঁস সংক্রুদ্ধ সুতপুত্রস্ত মারিষ ! ॥৫৩| 
তে তস্য কবচং ভিত্বা তথ! বাহুঞ্চ দক্ষিণম্। 

অভ্যযুর্ধরণীং তীক্ষ্া বঙ্মীকমিব পন্নগা্র ॥৫৪ 
'ছাগ্ঘমানো বাঁগৌঘৈভ'মসেনধনুশ্চযতৈঃ | 

পুনরেবাভব কর্ণো তীমসেনপরা ঘুখঃ ॥৫৫॥ 
তং পরাগুখমালোক্য পদীতিং সুতনন্দনম্। 
কৌন্তেয়শরসংছন্নং র।জ। দুর্যোধনোহব্রবীৎ। 
ত্বরধবং সর্বতে! যন্ত। রাধেয়স্ত রথং প্রতি ॥৫৬ 

ভারতকৌমুদী 
অখেতি। মমার্পরদ পীড়ঘৎ। লঘুতস্ততাতিরেকাদদ্ভত্মিতি ভাবঃ ॥৫২| 
তত ইভি। নবভিরতপর্বভির্ববাণৈরাহন্তং ভান্ প্রেষয়ামাসেত্যার্থ ॥৫৩| 
তইতি। অভ্যযুঃ প্রাবিখন। বল্ীকম্ উদনীমৃত্তিকান্ত,পম্ ॥৫৪। 

সমিতি । প্রাগ্রক্তং ছুষ্মনস্থমেবাত্র কারণমিত্যাশয়ঃ ॥৫৫। 

তমিতি। পদাতিং পাদচারিণম্। যন্তা জথায় যন্ত্ব্থঃ সন্থঃ | মট্পাদোয়ং শ্রোকঃ ॥৫৬| 

তৎপরে আবার তিনি সমস্ত সৈন্যের সমঙ্গে পঁচিশটা নারাচদ্বারা ভীমকে 
তাড়ন করিলেন। তাহ! যেন অদ্তুত বলিয়া বোধ হইল ॥৫২। 

মাননীয় রাজা! তাহার পর মহাবাহু ভীমসেন অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া নয়টা 
নতপর্ব বাণদ্বার। কর্ণকে তাড়ন করিবার ইচ্ছ। করিয়। সেঞ্চলি নিক্ষেপ 

করিলেন ॥৫৩॥ 

সেই তীন্ষ বাণগুলি যাইয়া কর্ণের কবচ ও দক্ষিণ বা ভেদ করিয়া--সর্প 
যেমন উয়ীর মৃত্তিকার ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভূমির ভিতরে প্রবেশ 
করিল ॥৫9। 

ক্রমে ভীমসেনের ধনু হইতে নির্গত বাণসমূহে আবুত হইতে থাকিয়া 
কর্ণ পুনরায় ভীমসেন হইতে পরাজুখ হইলেন ॥৫৫॥ 

কর্ণকে পরাজুখ, পাদৃচারী ও ভীমের বাণে আবৃত দেখিয়া রাজা ছুর্যোধন 
বলিলেন--'তোমর! সব্বপ্রকারে যত্্রবান্ হুইয়! সহবর কর্ণের রথের দিকে গমন 

কর ॥৫৬। 

(৫৫) স চ্ছাগ্তমানঃ...ভীমসেনাং পরাখবখনি। 
১৪০ 



১৯১১৪ মহাভারতে ফ্োণ-- 

ততস্তব স্থৃত। রাজন! শ্রঃত্বা ভ্রাতুর্বচো দ্রতমূ। 

অভ্যযুঃ পাগুবং যুদ্ধে বিস্জন্তঃ শিলীমুখা ন্ ॥৫৭| 

চিত্রোপচিত্রশ্চিত্র।ক্ষশ্চারুচিত্রঃ শরাসনঃ। 
চিত্রায়ুধশ্চিত্রধশ্মা সমরে চিন্রযোধিনঃ ॥৫৮॥ (যুখাকম্) 

তানাপতত এবাশু ভীমসেনো মহ।রথঃ | 

একৈকেন শরেণাজৌ পাতয়াম।স তে স্থৃতান্। 

তে হতা ন্যপতন্ ভূমৌ বাতরুগৃ্ণা ইব ভ্রমাঃ ॥৫৯॥ 
দৃষ্ট। বিনিহতান্ পুত্রাংস্তব রাজন! মহা'রথান্। 

অশ্রপুর্ণমুখঃ কর্ণ? ক্ষ সম্মার তদ্চঃ ॥৬০। 
রথঞান্যং সমাস্থায় বিধিবৎ কল্পিত পুনঃ | 

তাভ্যয়াৎ পাঁগুবং যুদ্ধে ত্বরমাণঃ পরাক্রমী ॥৬১। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। অভ্যযুবভ্যগচ্ছন। চিত্রেণ যুক্ত উপচিএশ্চিতোোপচিত্রঃ মধাপদলোগী 

সমালঃ। চিত্রযোধিনে| বিচিন্তরযোদ্ধারঃ ॥৫৭--৫৮। 

তানিতি। আলো যুদ্ধে। বাতরুগ্ন। বাযুভগ্াঃ। ফট্পাঁদোহ্রং শ্কোকঃ ॥৫ম| 

দৃষ্টেতি। ক্ষত্তবিহ্বন্ত | তত্ব যুখ। উদ্যোগপর্বণি শ্রিষষ্টি তমাণ্যাঘ়ে--“অতো নূনং 

ভবিতায়ং কুরূন।ং সদা: সবহবে। বিনাএ$” ইত্য।দি ॥৬০| 

ভ।রতভ।বদীপঃ 

দৈবমিতি ॥১--৮॥ যমঃ সংযমনব্যাপারঃ, কাল: কলনব্য।পার:, অন্থকে! মারণব্যাপারঃ 

তদ্ধতম্ ॥৪৫॥ 'প্রতিরূতে প্রতিকম্মণিকতে সতীতান্বয়ঃ ॥৪৬--৪৭। অবারোহৎ আসদং 

॥৪৮-_৫৭। চিত্রোপচিত্তরঃ চির উপচিন্রশ্চেতি চিন্ত্রোপচিন্ত্রঃ ॥৫৮--৭৭ 

ইতি দ্রোণপর্বণি গৈলকগীয়ে এারতভাবদীপে সপ্ুদশাধিকশততমোহদ্যায়ঃ ॥১১৭। 

রাজা! তাহার পর আপনার পুত্র বিচিত্রযো দ্ধ চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, 

চারুচিত্র, শর।সন, চিত্রাযুধ ও চিত্রবন্ম! ভ্র(তার বাক্য শুনিয়। বাণক্ষেপ করিতে 

করিতে ভীমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৫৭__৫৮। 
তাহারা আসিতে লাগিলেই মহারথ ভীমসেন যুদ্ধে এক একট। বাণদ।রা 

আপনার এক এক পুত্রকে সত্বর নিপাতিত করিলেন; তখন তাহারা নিহত 

হইয়া বায়ুভগ্ন বৃক্ষসমূহের ম্যায় ভতলে পতিত হইলেন ॥৫৯॥ 
রাজা! কর্ণ আপনার মহারথ পুত্রগণকে নিহত দেখিয়া অশ্রপপূর্ণবদন 

হইয়। বিছুরের সেই কথা ম্মরণ করিতে লাগিলেন ॥৬০॥ 
(৫৭). গ্রতাযুঃ পাগুবং যুদ্ধে 'শি। (৬১) ' প্রতাগাৎ পাব যুদ্ধে 'শ্ি। 
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তাঁবন্যেন্যং শরৈভিন্তা স্বণপুষ্বেঃ শিলাশিতৈঃ | 
ব্যভ্রাজেতাং ঘথা মেঘো সংস্যুতো সুর্যযরশ্িভি ॥৬২॥ 
ষট্ত্রিংশতা ততো বাণৈঃ স্বর্ণপুষ্ৈঃ শিলাশিতৈঃ | 
ব্যধমৎ কবচং ঞ্ুদ্ধঃ সুতপুত্রস্ত পাব? ॥৬৩॥ 

সৃতপুজ্রোইপি কৌন্তেয়ং শরৈঃ সন্গতপর্বিঃ | 
পঞ্চাশতা মহ1বা।হুবিব্যধ ভরতর্ধভ ! ॥৬৪।॥ 

রক্ভচন্দনদিগ্ধ|ঙ্গৌ শরৈ? কৃতমহাত্রণৌ | 

শোণিতাভো ব্যর।জেতা চন্্রসূর্্যাবিবেদিতো ॥৬৫॥ 
তো শোণিতোক্ষিতৈর্থাত্রে; শরৈশ্ছিনতনুচ্ছদে! | 

কর্ণভীমৌ ব্যরাজেতাং নিন্মুকতাবিৰ পন্নগে ॥৬৬। 

ভারতকৌমুদী 

রথমিতি। সমাস্থায় আরুহ, কল্পিতং সঙ্জিতম। অস্থায়াৎ কর্ণ; ৪৬১] 
তাবিতি। শিলয়। শিলাঘর্নেন শিতৈঃ স্তধারীকৃতৈ2। মংস্থাতৌ গ্রথিতো 0৬২) 

ধডিতি। বাপমহ ব্যদারঘৎ। কুতপুত্রশ্ত কর্ণ, পাণ্ুবে। ভীমসেনঃ চ৬৩। 

হ্তেতি। সন্নতপর্বভিবক্রোপান্থদেশৈঃ | বিব্যাধ তাড়য়ামাস ৮৬৪। 

রক্তেতি। রক্রচণ্দনেন দিপ্ধানি পিপ্তানি অর্ধানি যযঘ়োত্ো। বীরব্যবহারোহয়ম্ ॥৬৫॥ 

তাবিতি। ছিমৌ তভচ্ছধো বশ্মণী যরোক্ৌ। শিল্ষুপ্তো ত্যন্তচন্মাণৌ ।৬৬। 

এবং পরাক্রমশালী কর্ণ যথাবিধানে সজ্জিত অন্য রথে আরোহণ করিয়। 

ত্বরান্বিত হইয়। যুদ্ধে ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৬১। 

ক্রমে তাহারা ব্বর্ণপুঙ্থ ও শিলাশাণিত শরসমৃহদ।রা পরস্পব বিদীর্ণ 

করিয়। স্ব্ধ্যরশ্বি গ্রথিত ছু্টট। মেঘের স্যার প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৬২॥ 

তদনন্তর ক্রুদ্ধ ভীমসেন স্বরণপুঙ্থ ও শিলাশণিত ছঠিশটা ব।ণদারা কর্ণের 

বন্মট। বিদীর্ণ করিলেন ॥৬৩॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাবান্থ কর্ণ ও নতপব্ধ পঞ্চাশটা বণদ্ধ।রা তীনকে বিদ্ধ 

করিলেন ॥৬৪॥ 

তৎকালে রক্তচন্দনলিপুগাত্র, বাণ।ঘাতে ক্ষত-বিঙ্গতদেহ ও রক্তাঞ্তশরীর 

কর্ণ ও ভীম উদ্য়কালীন চন্দ্র ও স্য্য্ের স্তায় প্রকাশ পাইতে থাকিলেন ॥৬৫। 

তাহাদের গাত্র রক্তে সিক্ত হইয়! গিয়াছিল এবং বাণের আঘাতে দুই 

(৬৩) বট্ত্রিংশগিস্ততো। ভল্লৈসিশিতৈঙিগতেজনৈ১ বা নি (5৫) বিবৃতাগো 

বারজেতাং কালক্থধ্যাবিবোদিতৌ-নি। 



১১১৬ মহাভারতে দ্বোণ-- 

ব্যাত্বাবিব নরব্যাঞ্৷ দংগ্রাভিরিতরেতরমূ । 
শরধারাক্থজৌ বীরো মেঘাবিব ববর্ষতুঃ ॥৬৭॥ 
ব1রণাঁবিব চান্যোন্যং বিষাণীভ্যামরিন্মমৌ | 
নিভিন্দন্তো স্ম গাত্রীণি সাযকৈশ্চারু রেজতুঃ ॥৬১॥ 
নাদযান্তে৷ প্রবন্ন্তোৌ বিক্রীড়ন্তেৌ পরস্পরমৃ। 
মগুলানি বিকুর্বাণে৷ রথাভ্যাঁং রথসভমৌ ॥৬১॥ 
রৃষভাবিব নর্দান্তৌ বলিনো বাঁসিতান্তরে | 

সিংহাবিব পরাক্রান্তে নরসিংহো মহাবলৌ ॥৭০॥ 
পরম্পরং বীক্ষমাণৌ ক্রোধসংরভলোচনে। 
যুদুধাতে মহাবীর্যে৷ শক্রবৈরোচনী যথা ॥৭১॥ (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
ব্যপ্বাবিতি। দবষ্ার্্থতেণীডিং | বব্ষতুরিতি “বর্ষ স্মেহনে” ভৌবাদিকে। ধাতু: 

পরশ্সৈপদর্াধম্ ॥৬৭। | 

বারণাবিতি । বারণৌ গজৌ। বিষাণাভ্যাং দন্তাভ্যাম্ ॥৬৮। 
নাদেতি। নাদয়ন্তৌ দিশো নর্দিনেনৈব, শ্রবল্গন্ৌ বিবিধভঙ্গ্যা ব্রস্তৌ। অতএব 

বিক্রীড়ন্তাবিব। মগুলানি মণ্ডপাকারেণ বিচরণানি, বিকুর্বাণে। বিশেষেণ কুর্বাণৌ, রথসত্তমৌ 

রথিশ্রেষ্ঠী। বাসিতান্রে প্রতুমত্যা গোরথে | টৈবরোচনির্বলিঃ ॥৬৯--৭১। 

জনের বশ্মই ছিন্ন হইয়ীছিল। নুভরাং তাহার! ত্যক্তচর্ম্া ছুইটা সর্পের স্তায় 

বিরাজ করিতেছিলেন ॥৬৬॥ 

দন্তদ্বারা দুইঈট। ব্যাপ্রের ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ ও বীর কর্ণ ও ভীমসেন বারিবধী 

ছুইটা মেঘের তুল্য বাণধারা বর্ণ করতঃ পরস্পর প্রহার করিতে 

লাগিলেন ॥৬৭। 

ছুইটা হস্তী যেমন দন্তদ্বারা পরস্পর গাত্র বিদারণ করে, সেইরূপ শত্র- 
দমনকারী কর্ণ ও ভীম বাণদ্বার পরস্পর গাত্র বিদারণ করিতে থ|কিয়। সুন্দর 

শে]ভা পাইতে থাকিলেন ॥৬৮। 

সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী, রথিপ্রধান, নরশ্রে্, মহাবল, মহাবীর ও 

ক্রোধে আরক্তনয়ন কর্ণ ও ভীম খতুমতী গাভীর জন্য ছুইট| বলবান্ বৃষের 

স্ঠায় গর্জনে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া, বিবিধতঙ্গীতে গমন, রথযুগলে 
(৬৮) বৃষভাবিব' চান্যোন্তমূ...বা, স্বগাত্রাণি সায়কৈঃ**বা নি। (৬৯)--বিকুর্বস্তৌত 

পি,+-চিক্রীড়ন্তৌ--বর্দ, নাদয়স্ো গ্রহ্যস্তৌ-রথাভ্যাং রথিষুত্তমৌনবা নি। (৭০) তো 

ধবাবিব নর্দন্তৌ-..পি, বুমাবিবাখ নর্দিস্তৌ-, বা নি। (৭১)-* শক্রবৈরোৌচনৌ যথা পি। 



পর্ববণি সপ্ডদশীধিকশততমৌহধ্যাধঃ | ১১১৭ 

ততো৷ ভীমে। মহা বাহুর্ববাহুভ্যাং বিক্ষিপন্ ধনু? । 

ব্যরাজত রণে রাজন্! সবিছ্যুদিব তোয়দঃ ॥৭২। 

স নেমিঘোষস্তনিতশ্চীপবিহ্যুচ্ছরা দ্বুভিঃ | 

ভীমসেনমহাণমেঘঃ কর্ণপর্বতমারুণোত ॥৭৩। 

ততঃ শরসহজ্রেণ ধনুমুক্তেন ভারত !। 
পাগুবোহবাকিরৎ কর্ণং ভীমে। ভীমপরা ক্রম? ॥৭8॥ 

তত্রাপশ্যংস্তব স্থত। ভীমসেনস্য বিক্রমম্ | 

স্পুষ্বৈঃ কঙ্কবাসোভির্ধৎ কর্ণং ছাদয়ন্ শরৈ? ॥৭৫॥ 
স নন্দয়ুন্ রণে পার্থং কেশবঞ্চ যশন্ষিনমূ। 

সাত্যকিং চক্ররক্ষৌ চ ভীমঃ কর্ণমবারযুৎ ॥৭৬| 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । সবিছ্যাদিত্যনেন ধন্থুষঃ স্ব্ণথচিতত্বমাক্ষিপ্তমূ ॥৭২। 

সইতি। অত্র সাধকবাধকগ্রমাণাভাবাদুপমাবূপকয়োঃ সন্দেহসঙ্গরঃ | তথ চ নেগি- 

ঘেযে। রখচক্রপ্রান্থশনঃ স্তনিতৎ গজিতমিব যস্ত সঃ, রূপকসমাসো বা। এবনন্ন্র ॥৭৩| 

ত ইতি । পনুষ। মুক্তেন প্িপ্েন। অবাকিরদপীড়য়ৎ ॥৭৪| 

তি । কক্কাঃ কঙ্কপর্গিপক্ষা বাসাংসি আবরণানি মেধ|ং তৈ2। ছাঁদয়নামীৎ ॥৭৫| 

ইতি। পার্থমজ্জুনং কেখবসাহচধ্যাং | চক্ররক্ষৌ যুধামন্াত্তমৌজমৌ ॥৭৬। 

1 
ঙো 

হি ূ 

মণ্ডল।কারে বিচরণ এবং পরম্পর যেন খেল! করিতে থাঁকিয়।৷ পরস্পর দর্শন 

করতঃ ইন্দ্র ও বলির ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৬৯__৭১॥ 

রাজা! তদনন্তর মহাবানু ভীমসেন বাহুযুগলদ্বারা ধন্থু আকধণ করতঃ 

বিছ্যৎস্মন্সিত মেঘের ন্তায় সমরাঙ্গনে প্রকাশ পাইতে থাকিলেন ॥৭১॥ 

ক্রমে রথচক্রের শব্দরূপ-গর্জনশালী এবং ধনুম্বরূপ-বিছ্যুৎ-সমন্বিত তীম- 

সেনরপ মহামেঘ বাণরূপ-জল-বর্ষণদ্বারা কর্ণরপ পর্ধতকে আবৃত 

করিলেন ॥৭৩। 

ভরতনন্দন! তাহার পর ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী পারুমন্দন তীমসেন 

কাম্মুকনিক্ষিপ্ত বাণসমৃহদ্বারা কর্ণকে আঘ।ত করিতে লাগিলেন ॥৭8। 

মহারাজ! তখন আপনার পুত্রের! ভীমসেনের বিক্রম দর্শন করিতে 

লাগিলেন। যে হেতু ভীমসেন সুন্দরপুঙ্থযুক্ত এবং কন্কপন্ষসমদ্বিত বাণসমূহ- 

দ্বারা কর্ণকে আবৃত করিতেছিলেন ॥৭৫॥ 

(৭9)-.সম্যগন্ডেন ভারত !...পি। (৭৫) : স্থবর্ণপুঙ্থেরিধুভিঃ কর্ণ, প্রচ্ছাদদচ্ছরৈঃ পি । 

(৭৬) ' কর্ণমযোপয়ৎ-বা শি। 



১১১৮ মহাতারতে দ্রোণ-- 

বিক্রমং ভূজযোবার্ধ্যং ধৈর্য্যধ স্থমহ।আনঃ। 

পুত্রান্তব মহারাজ ! দৃষ্ট1 বিমনসে|হভবন্ ॥৭৭॥ 
ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

জয়দ্রথবপে ভীম প্রবেশে ভীমধুদ্ধে সপ্তদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) * 
০ ৩৮. 6 ০ 

অষ্টাদশীধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
০. ০ 
০- ০ -০ 

সঞ্জয় উবাচ । 

ভীমসেনস্য রাধেয়ঃ অত্বা জ্যাতলনিম্বনম্ | 

নাসৃষ্যত ঘথ। মো গজঃ প্রতিগজস্বনমূ ॥১॥ 

সোহপক্রম্য মৃহ্ূর্তন্ত ভীমসেনস্ত গোচরাৎ। 
পুত্রাতস্তব দদর্শাথ ভীমসেনেন পাতিতান্ ॥২।॥ 

ভারতকৌমুদী 

বিক্রমগিতি। সুমভাত্মনো জীমস্ত | বিমনসঃ পরাজয়ভমাদ্দিসগ্রচিন্তাঃ ॥৭৭ 
ইতি মৃহামতোপাধ্যায়-ভারত।ঢাধ্য-শ্রুহরিদ।সদিদ্ধা্বাগীশভদ্টাচার্ধ্যবিরচিতায়াং মহাঁভারত- 

টা্চারাং ভার ভকৌমুদীসমাগ্যায়া* দ্রেণপর্ববশি জয়দ্রথবনে সপূদশ।ধিকশততমোহপ্যায়ঃ ॥০॥ 

-----(১)-ীঁ 

ভীমেতি। জা। পন্গ্তনঃ তলং হন্তাবাপশ্চ ওয়োনিক্থনষ। নামুযাত নাসহৃত ॥১। 

মইতি। আপব্রম্য অপঞ্চতা। গোচরাষ বাণপাতদেশাহ ॥২॥ 

তৎকালে ভীমসেন যুদ্ধে যশম্বী অজ্জন, কৃষ্ণ, সাত্যকি এবং চক্ররক্ষক 

যুধামনু ও উদ্তমৌজাকে আনন্দিত করিতে থাকিয়। কর্নকে বারণ করিতে 

থাকিলেন ॥৭৬।॥ 

মহারাজ! তখন আপনার পুত্রেরা মহাত্মা ভীমসেনের বিক্রম, বাহুবল ও 

ধৈর্ধা দেখিয়া ক্রমে বিষগ্নচিত্ত হইয়া উঠিলেন? ॥৭| 
৩০০ 
৩০০ 

সপ্য় বলিলেন--কর্ণ ভীমসেনের ধনুষ্টঙ্কার এবং হস্তাঁবরণের শব 

শুনিয়া__মন্তহস্তী যেমন অপর মত্তহস্তীর শব্দ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ 

তাঁহ। স্হা করিতে পারিলেন ন। ॥১॥ 

(৭৭)...বৈরযা্ বিদিতাম্মন:-বা নি। * “-০চতুক্শিংখদধিকণততমোধ্যায়ণ বঙ্গ 

বর্ধ, *..ষট্চস্বারিংখদধিকশততমোহ্ধ্যায় বা রাশি। ৮ 



পর্করণি অক্টাদশীধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১১১৯ 

তানবেক্ষ্য নরশ্রেষ্ঠ ! বিমন। ছুঃখিতস্তদ]। 
নিশ্বসন্ দীর্ঘমুষঞ্চ পুনঃ পাগুবমভ্যয়াৎ ॥৩॥ 

স তাশ্নয়নঃ ক্রোৌধাৎ শ্বম্নিব মহোরগ্ । 
বতৌ কর্ণ; শরানন্তন্ রশ্মীনিব দিবাকর? ॥8| 

কিরণৈরিব সূর্য্যস্য বিততৈর্ভরতর্ষভ !। 
কর্ণচাপচ্যুতৈর্ববাপৈঃ প্রাচ্ছাগ্যত বকোদরঃ ॥৫॥ 
তে কর্ণচীপপ্রভবাঃ কঙ্কবহিণবাসসঃ। 
বিবিশুঃ সর্বতঃ পার্থং বাসায়েবাঙল।| দ্রুমম্ ॥৬॥ 

কর্ণচ[পছ্যুত। বাণাঃ সংপতন্তস্ততস্ততঃ | 
রুঝ্সপুস্বা ব্যরাঁজন্ত হংসাঃ শ্রেণীকৃতা ইব ॥৭। 

ভারতকৌমুদী 
তাণিতি। বিমন] ছুঃখিতশ্চ তান্ রক্ষিতুমশক্তত্বাৎ। পাণগুবং ভীমমূ ॥৩| 

সইতি। অন্যন্ শির্ষিপন্, রশ্মীন্ কিরণান্ ॥9। 

কিরশৈরিতি। বিততৈিস্তৃতি: ॥৫। 

তইতি। কঙ্কবৃহিণ।: কক্কমঘৃবপক্ষিপক্ষ1! বাপাংপি আবরশশি য্যাংতে। অগুঙগাঃ 

পর্ণ: 1৬। 

কর্ণেতি। রুক্সপুঙ্থাঃ ন্বর্ণথচি তমূলদেশ।; ॥৭| 

মহারাজ! তিনি ভীমের বাণপতনের স্থ।ন হইতে সরিয়া যাইয়া কিছু 

কাল ভীমনিহত অ।পনার পুত্রগণকে দেখিলেন ॥২॥ 

নরশ্রেষ্ঠ ! তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া বিষ ও ছুঃখিত হইয়া তখন দাঁঘ 

ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩। 

পরে কর্ণ ক্রোধে তাআ্রনয়ন হইয়া মহাস্পের ন্যায় শ্বাস তাগ করিতে 

থ।কিয়া স্ষ্য যেমন কিরণ নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ বাণক্ষেপ করতঃ প্রকাশ 

পাইতে লাগিলেন ॥৪॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে সুর্যের বিস্তুত কিরণের ম্যায় কণকান্মকনিগগত বাণ 

সকল যাইয়া ভীমসেনকে আবৃত করিল ॥৫॥ 

কর্ণকাম্মুকনির্গত ক্ক (হাড়গিলা) ও ময়ুরের পক্গযুক্ত বাণসমূহ যাইয়া 

বাস করিবার জন্ত পঞ্ষিগণ যেমন বৃক্ষে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভীমের শরারে 

প্রবেশ করিতে লাগিল ॥৬। 

কর্ণধনুনিস্থিত স্বর্ণপুঙ্ঘ বাণ সকল শ্রেণীকৃত হংসগণের স্তায় ইতস্ততঃ 

পতিত হইতে থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥৭॥ 



চাপেতি। 

খমিতি। 

তমিতি। 

মহাভারতে দ্রোণ_- 

চাঁপধ্বজো পন্থরেভ্যশ্ছত্র।দীষা মুখাদ্যুগাৎ। 

প্রভবস্তো ব্যদৃশ্যান্ত রাজননাধিরথেঃ শরাঃ ॥৮॥ 
খং পুরয়ন্ মহাবেগান্ খগমান্ গৃধবাসনঃ। 

স্্বর্ণবিকৃতাংশ্চিত্রান্ মুমোচাধিরথিঃ শরান্ ॥৯। 

তমন্তকমিবায়স্তমাপতত্তং বকোদরঃ । 

ত্যক্ত। প্রাণানতিক্রম্য বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১০। 
তম্ত বেগমসহ্যং স দৃষ্ট কর্ণন্ত পাগুবঃ। 
মহুতশ্চ শরৌঘাংস্তান্ নৈবাব্যথত বীর্্যবাঁন্ ॥১১। 
ততো! নিরস্তাধিরথেঃ শরজাঁলানি পাগুবঃ | 

বিব্যাধ কর্ণং বিংশত্য! পুনরন্যৈঃ শিলা শিতৈঃ ॥১২। 
যখৈব হি স কর্ণেন পার্থঃ প্রচ্ছাদিতঃ শরৈঃ। 

তখৈব ম রণে কর্ণং ছাঁদয়মাস পাঁগবঃ ॥১৩॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 

উপক্গরাদয়ো রথাঙ্গবিশেষাঃ। প্রভবন্ত আবিবন্তঃ। আধিরথেঃ কর্ণন্ত ॥৮। 

খমাকাখম। খগমান্ আকাখচরান্। স্থবর্ণাবকৃতান্ স্বর্ণগচিতান্ ॥৯॥ 
অযস্তমন্কান্তং যথ। স্তাতথা। ত্যক্ত। ত্যাগোগ্যঘং কৃত্বা, অতিত্রম্যান্তান্ ॥১৩। 

তশ্টেতি। পাগুবে। ভীম:ঃ। নৈবাবাথত বীধ্যবত্তাদেব ॥১১॥ 

তত ইতি। নিরন্ত প্রতিহত্য। শিলাশিতৈঃ শিলাঘধূণেন সুধারীরূতৈ: এরৈঃ ॥১২। 

_যখেতি । পার্ধে। ভীমঃ | পাগুবোহ পি ভীম এব ॥১৩॥ 

রাজা! কর্ণের বাণ সকল--ধন, ধ্বজ, উপস্কর, ঈবা ও যুগ হইতে 
আবিভূতি হইতে দেখা যাইতে লাগিল ॥৮। 

ক্রমে কর্ণ আকাশ পূর্ণ করিতে থাকিয়৷ মহাঁবেগশালী, আকাশগামী, গৃধ- 
পক্ষযুক্ত ও স্বর্ণথচিত বিচিত্র বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন ॥৯৷ 

কর্ণ যমের হ্যায় অনায়াসে আসিতে লাগিলে, ভীমসেন প্রাণত্য।গে উদ্ভত 
হইয়। অন্য যোদ্ধাদিগকে অতিক্রম করিয়! ধার বাণসমৃহদ্বার! কর্ণকেই বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ॥১০॥ 

বলবান্ ভীমসেন কর্ণের অসহা বেগ এবং বিশাল বাণসমূহ দেখিয়া ও 
ব্যথিত হইলেন ন| ॥১১। 

তদনন্তর ভীমসেন কর্ণের শরজাল প্রতিহত করিয়! পুনরায় অপর শিলা- 
শাণিত কুড়িট। বাণদ্বারা কর্ণকে তাড়ন করিলেন 0১২ 

(১০) তমস্তক মিবায়ান্তমাপতস্তম্.. 'পিৰন্গ বর্দ। 
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দৃষ্ট। তু ভীমসেনস্ত বিক্রমং বুধি ভারত ! | 
অভ্যনন্দংস্ত্রদীয়াশ্চ সংপ্রন্থক্টাশ্চ চারণ ॥১৪। 
ভূরিশ্রবাঃ কৃপে। দ্রৌণির্মদ্রর।জো জয়দ্রথঃ। 
উত্তমৌজ। যুধামনুযঃ সাত্যকিঃ কেশবার্জুনৌ ॥১৫॥ 
কুরুপাগুবপ্রবর! দশ রাজন! মহারথাঃ। 

সাধু সার্িবিতি বেগেন সিংহনাদমথানদন্ ॥১৬॥ (যুখাকম্) 

তন্মিন সমুখিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে। 

অভ্যভাযত পুত্রস্তে রাজন! ছুর্যোধনস্্রন্ ॥১৭॥ 

রাঁজ্ঞঃ সরাজপুত্রাংস্চ সোদর্ষ্যাংশ্চ বিশেষতঃ । 

কর্ণং গচ্ছত ভদ্রং বঃ পরাপ্নন্তো বুকোদরাৎ ॥১৮॥ (যুখাকম্) 

পুর! নিক্বন্তি রাধেয়ং ভীমচাপচাতাঃ শরাঃ। 

তে ঘতধ্বং মহেঘাসা%! সুৃতপুত্রস্ত রক্ষণে ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
ৃষ্টেতি। অগ্রানন্দন্ প্রাখংসন্। চারণ। আকা শস্থ' দেবযোশিবিনেন!: 15৪ 

তূরীতি। প্রৌণিবশ্বখাম|। সিংতস্তেব নাদে। যন্মিন্ কম্মণি তদ্যখ] তথ 1১৫১৯ 

তম্মিল্লিতি। তবরন্ ত্বরঘাণঃ | ভদ্র মঙগলমন্ত, প্রীপ্নগ্ছো রক্ষিতুগিচ্ছ 2১ 0১৪-১৮। 

পুরেতি ৷ পুর! পরন্মিন কালে। হে মেঘলা ! মভাধনর্দরাঃ 1 ॥১৯॥ 

কর্ণ যেমন শরজালদ্বাারা ভীমকে আবৃত করিয়াছিলেন, ভীন৪ তেমনই 

শরজালদ্বর। কর্ণকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥১৩॥ 

ভরতনন্দন ! যুদ্ধে ভীমসেনের বিক্রম দেখিয়া আপনার পক্ষের যোদ্ধারা 

এবং আঁকাশবর্তী চারণের। আনন্দিত হইয়া তাহার প্রশংসা! করিতে লাগি 

লেন ॥১৪। 

রাজা! কুরুপক্ষের ভূরিশ্রবা, কৃপাচাধ্য, অশ্বখামা, শল্য € জয়দ্রথ এবং 

পাগুবপক্ষের উত্তমৌজা, যুধমনা, সাত্যকি, কৃষ্ণ ও অজ্ঞরন এই দশ জন মার 

সাধু সাধু বলিয়া বেগে সিংহনাদ করিলেন ॥১৫--১৬| 

রাজ! সেই তুমুল ও লোমহধণ শব্দ উিত হইলে, আপনার পুত্র ছষ্যোধিন 

ত্বরান্বিত হইয়। রাজগণ, রাজপুত্রগণ এবং বিশেষভাবে সহোদরগগক 

বলিলেন__“তামর! ভীমের হাত হইতে কর্ণকে রক্ষ। করিবার জন্য সঙ্গর গমন 

কর; তোমাদের মঙ্গল হউক ॥১৭--১৬| 

| (১৬) কুরুপাগুবপক্ষস্থা:-..নি | (১৪) ইতঃ পরম্ “সঞ্জয় উবা৮' নি। 

১৪১ 



১১২২ মহাভারতে দফ্রোণ-_ 

দুর্য্যোধনসমাদিষ্টাঃ সৌদর্যযাঃ সপ্ত ভারত !। 

ভীমসেনমভিদ্রুত্য সংরন্ধাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥২০॥ 

তে সমাপাগ্ কৌন্তেয়মারৃণ ন্ শরবৃষ্টিভিঃ। 
পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রার্ধীব বলাহকাঃ ॥২১। 

তেহগীড়য়ন্ ভীমসেনং ক্ুদ্ধাঃ সপ্ত মহারথাঃ। 
প্রজামংহরণে রাজন! সোমং সপ্ত গ্রহ! ইব ॥২২। 

ততো বাঁমেন কৌন্তেয়ঃ গীড়য়িত্বা শরাসনমূ। 
মুষ্টিনা পাগুবো রাজন! দৃঢ়েন স্থপরিক্কতম্ ॥২৩। 
স মুষ্টিসমতাং জ্ঞাত্বা সপ্ত সন্ধায় সায়কাঁন্। 
তেভ্যো ব্যস্থজদ যস্তঃ সুধ্যরশ্মিনিভান্ প্রভূঃ ॥২৪॥ 
নিরস্থান্নিব দেহেভ্যস্তনয়ানামসুংস্তব | 
ভীমসেনো মহারাজ ! পূর্ববৈরমনুম্মরন্ ॥২৫॥ (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
দুর্য্যোধনেতি। অভিদ্রত্য দ্রতমভিগতা, সংরন্ধাঃ ক্ুদ্ধাঃ ॥২০॥ 

তইতি। কৌন্তেন্ং ভীমসেনমূ। প্রাবৃষি বর্ষাকালে, বলাহক। মেঘাঃ ॥২১। 

তইতি। প্রঙ্গা লোকাঃ সংহিরন্থে অশ্িন্রিতি প্রজাসংহরণঃ প্রলয়কালস্তত্র ॥২২। 

তত ইতি। খরাগনং ধন্টঃ। মুষ্টেঃ সমতাং ধার্তরাষ্্টাণাং সমস্থত্রপাতিতাম। এতন্, 

সন্ধানসমীচীনত্বার্থমুক্তম। আদ্বস্তোহধিকাকর্ষণেন শ্রান্তঃ। নিরস্থান্ বহি্ুর্বন। অস্থুন্ 

প্রাথান্ ॥২৩--২৫।॥ 

ভীমের ধন্থু হইতে নির্গত বাণ সকল যাইয়! হয় ত পরে কর্ণকে বধ 

করিবে । সুতরাং মহা ধনুদ্ধরগণ ! আপনারা কর্ণকে রক্ষা করিবার জন্য যন্ত্র 

করুন, ॥১৯॥ 

ভরতনন্দন ! তখন ছুর্যোধনের আদেশে সাত জন সহোদর ক্রুদ্ধ হইয়া 

সত্বর যাইয়। ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥২০॥ 

এবং বর্ধ।কালে মেঘসমূহ যেমন জলধারাদ্বার পর্বত আবৃত করে, সেইরূপ 

তাহার! উপস্থিত হইয়! বাণবৃষ্টিদ্বারা ভীমকে আবৃত করিলেন ॥২১। 
রাজা! প্রলয়কালে মাতট! গ্রহ যেমন চন্দ্রকে গীড়ন করে, সেইরূপ সেই 

সাত জন মহারথ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥২২। 
মহারাজ! তখন প্রভাবশালী কুস্তীনন্দন ভীমসেন পূর্ববশক্রতা স্মরণপূর্বক 

7. (২৩) ততো বেগেন-কৌন্তেয়...বা নি। (২৪) মনুত্যসমতাং জ্ঞাত্ব...বা, অমানুষং 

কম্ম কৃত্বা'''নি। 
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তে ক্ষিপ্তা তীমসেনেন শর! ভারত ! ভারতান্। 

বিদীর্য্য খং সমুৎপেতুঃ ব্র্ণপুষ্থাঃ শিলাশিতাঁ; ॥২৬। 

তেষাং বিদার্য্য দেহাংস্তে শর। হেমবিভূষিতাঃ 

ব্যরাজন্ত মহারাজ! স্তুপর্ণা ইব খেচর8 ॥২৭। 
শোৌণিতাদিগ্ধসর্ববাঙ্গাঃ সপ্ত হেমপরিক্কৃতাঃ | 

পৃত্রাণাং তব রাজেন্দ্র! গীত্বা শো ণিতমুদ্গতাঃ ॥২৮। 

তে শরৈভিন্মর্শীণো রথেভ্যঃ প্রাপতন্ ক্ষিতৌ। 

গিরি-সানু-রুহা৷ ভগ্র। দ্বিপেনেৰ মহীন্রমাঃ ॥২৯॥ 

শত্রপ্তয়; শক্রসহশ্চিত্রশ্চিত্রা যুধো দৃঢ়? | 

চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ সপ্ডৈতে বিনিপাতিতাঃ ॥৩০| 
ভারতকৌমুদী 

তইতি। ভারতান্ ভরতবংশীয়ান্ ত্বংপুত্ান্। খমাকাশম্॥২৬। 

তেষামিতি। সুপর্ণাঃ স্বর্ণ বর্ণপক্ষাঃ পঙ্গিণঃ, খেচর। আকাশখচরাঃ 1২৭ 

শোরিতেতি। শোণিতেন আদিগ্ধানি সংলিপ্তানি সবাশ্যর্গানি ফেছং তে শরাঃ ॥২৮। 

তইতি। ভিন্নমশ্মীণে। বিদীর্হদয়াঃ। গিরিসান্রুহাঃ পর্বাতসনতলদেখজাতাঃ ॥২৯। 

বামমুষ্টিদ্বার স্থমাঞ্জিত ধন্ুখানাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, সূর্ধ্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল 

সাঁতটা বাণ সন্ধান করিয়া, আপনার পুত্রের মুষ্টির সমস্ত্রপাতে রহিয়াছেন 

জানিয়া, তাহাদের দেহ হইতে প্রাণগুলিকে যেন বাহির করিতে থাকিয়া, 

বিশেষ শ্রান্ত হইয়। (সজোরে) তাহাদের উদ্দেশে ক্রমে সে বাণঞ্চলিকে নিক্ষেপ 

করিলেন ॥২৩--২৫॥ 

তরতনন্দন ! ক্রমে ভীমসেননিক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ ও সুধার সেই বাণগুলি 

যাইয়া আপনার পুত্রগণকে বিদীর্ণ করিয়া আকাশে উঠিল ॥২৬। 

মহারাজ ! বব্ণভূঘিত সেই বাণগুলি তাহাদের দেহ বিদীর্ণ করিয়া আকাশ- 

চারী ব্বরণবর্ণপক্ষযুক্ত পক্ষিগণের ম্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল ॥৯৭ 

রাজশ্রেষ্ঠ ! ব্বর্ণভূষিত সেই সাতট| বাঁণ আপনার পুত্রগণের রক্ত পান 

করিয়া রক্তলিপ্তসর্বাঙ্গ হইয়া! আকাশে উঠিয়াছিল ॥২৮। 

তখন পর্বতের সমতলদেশজা'ঠ বিশাল বৃক্ষ সকল যেমন হপ্তিকর্তৃক ভগ্ন 

হইয়! ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ সেই ধার্তরাষ্ট্রে( শরাঘাতে বিদীর্ণহৃদয় 

হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥২৪॥ 

(২৭) তেষাং বিদাধ্য চেতাংসি-'-পি বা বঙ্গ বদ্ধ। (২৮): শোনিতাদিস্কবাছা গ্াং... 

পি বা নি... পীতা!। শোণিতমুদ্গতম্-_পি বঙ্গ বর্দ। (২৯) তৈঃ শরৈং "পি। 



১১২৪ মহাভারতে দ্ৌণ-- 

তান্ নিহত্য মহাবাহু রাধ্যস্তৈব পশ্থাতঃ। 

সিৎহনাঁদরবং ঘোরমহ্থজৎ পাঞুনন্দনঃ ॥৩১॥ 

স রবস্তন্ত শুরস্ত ধন্মরাজন্য ভারত !। 

অচখ্যাবিব তদ্যুদ্ধং বিজয়ঞ্চাক্মনেো। মহৎ ॥৩২।॥ 

তং শ্রগন্বা তু মহানাদং ভীমসেনস্ত ধন্িনঃ | 

বভূব পরম্রীতি্ধশ্রাজন্ত ধীমতঃ ॥৩৩॥ 
ততে। হষ্টমন1 রাজন! বাদিত্রাণাং মহাম্থনৈঃ। 
সিংহন।দরবং ভ্রাতুঃ প্রতিজগ্রাহ পাগুব? ॥৩৪॥ 

হর্ধেন মহত। বুক্তঃ কৃতসংজ্জে বুকে দরে | 

অভ্যয়াৎ সমরে দ্রেণং সর্ববশস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥৩৫। 

ভারতাকৌমুদী 
অথ কে তে মপ্ধেত্াহ এক্রপ্চয় ইতি। অন্ধ চিত্রচিজাসুপো পুর্বোক্তভিষ্রৌ ।৩০। 

তানিতি। পশ্ঠতো রাশেয়শ্তয পশ্গান্তমেব রাধেরমনাপুত্োতার্থঃ। অনাদরে মা ॥৩১। 
সইতি। আচখে উবাচেব। মহদিতি যুদ্দবিশেষণম্ ॥৩২। 
তমিতি। পরঘপ্রীতিবভব জয়াবগমাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৩। 

শকতীয়, শক্রুপহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দু, চিত্রসেন ও বিকর্ণ এই সাত জন 

নিপাতিত হইয়াছিলেন ॥৩০॥ 
মহাবানু ভীমসেন কর্ণের সনক্ষেই তাহাদিগকে বধ করিয়! ভয়ঙ্কর সিংহ- 

নাদ করিলেন ॥৩১॥ 
ভরতনন্দন ! সেই সিংহনাদ যাইয়। বীর যুধিষ্ঠিরের নিকটে যেন সেই 

মহাযুদ্ধের ও ভীমের জয়ের সংব।দ বলিল ॥৩২॥ 
ধনূদ্ধর ভীমসেনের সেই মহানাদ শুনিয়া ধীম।ন্ যুধিষটিরের পরম '্রীতি 

জন্মিল ॥৩৩ 
রাজা! তাহার পর যুধিষ্টির হষ্টচিত্ত হুইয়া৷ বিশাল বাগ্ধ্বনি করিয়া 

ভ্রাতা তীমমেনের পিংহনাদ স্বীকার করিলেন ॥5৪॥ 
ভীমসেন ভয়সন্কেত করিলে, যুধিষ্টির মহ[হধযুক্ত হর! যুদ্ধে সর্বশস্ত্রধারি- 

শ্রেষ্ঠ দ্রোণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৫॥ 

(৩১). রাধে চ পশ্ততঃ--শি। (৩৫). অর্বশপ্বভতাৎ বরং-বা নি। 



পর্ববণি অষ্টাদশাধিকশততমোইধ্যায়ঃ | ১১২৫ 
একক্রিংশন্মহারীজ ! পুত্রাধস্তব নিপাতিভান্। 
ততো ভূর্যোধনো। দৃষ্টা ক্ষত, সন্মার তদচ? 02১ 
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ক্ষত, নৈশেয়মং বচঃ | 
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে পুত্ো নোন্তরং প্রত্যপদ্য ত ॥৩ 
যদ্দ্যুতকালে দুরুদ্ধিরব্রবীভনয়স্তব | 
সভামানাধ্য পাঞ্চালীং কর্ণেন সহিতো হল্পবা; ॥৩৮॥ 
বচ্চ কর্ণো হব্রবীৎ কুষ্ণং সভায়াং পরুষং বচ€। 

প্রমুখে পাুপুত্রাণাং তব চৈব বিশাংপতে !। 
শৃণ তত্তব রাজেন্দ্র! কৌরবাণাঞ্চ সর্ববশঃ ॥৩১। 
বিনক্টাঃ পাঁগবাঃ কৃষে।! শাশ্বতং নরকং গতাঃ। 

পতিমন্যং বুণীঘেতি তস্তেদং ফলমগতম্ ॥৪০॥ (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
একেতি। একত্রিংশঙ ভীমপ্রবেশাদারভোতি গণনীয়ম্। শভবিছুরঞ 1৩৬| 
তিতি। তৎ তদ্দচঃপ্রতিপাছ্যং ফলম্। নৈ:আেয়সং শিশ্চিতযঙ্গলববম্।  তথচস্থ 

প্রাগেবোলিখিতম্। গুতো ছুখ্যোধনং, উত্তরৎ পরকর্ভবাম্, ন প্রত্যপগ্ঞত ন পিরধারধৎ ॥৩৭| 
যদ্িতি। তনয়ো ছুয্যোধন এব। প্রমুখে সক্মুখে | বৌরবাণাধ শুগতাম্ত সবশঃ 

সর্ব্বধাম।  যট্ুপাদোহয় ফ্লোকঃ। কর্ণো যাত্রবীহ তদভবদতি বিঘা ইতি শাখত, 

চিরন্কনম্ ॥৩৮--৪০॥ 

মহারাজ! তাহার পর ছুর্য্যোধন আপনার একত্রিশটা পুর্রকে নিপাতিত 
দেখিয় বিছ্ুরের সেই সকল বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৬| 

“এই সেই বিছুরের হিতক।রী বাক্যের ফল উপস্থিত হইয়াছে" ইহা মনে 

করিয়। আপনার পুত্র (ছুর্যোধন) কোন পরকর্ধব্য স্থির করিতে পাবিলেন 

না ॥৩৭| 

নরনাথ রাজশ্রেষ্ঠ ! সেই দ্যুতক্রীড়ার সময়ে ছুঝাদ্ধ ও অল্পবু্ি আপনার 
পুত্র (ছূর্য্যোধন) দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আর 
পাগুবগণের ৪ আপনার সম্মখে এবং আপনি শোনেন ও কৌরবেবা সকলে 
শুনিতে পান এই অবস্থায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর প্রতি বর্ণ যে নিব কথ! 
কহিয়াছিলেন-_“দ্রোপদি ! পাগুবেরা বিনষ্ট হইয়া চিরকালের জন্য নরকে 

গিয়াছে। সুতরাং তুমি অন্ত পতি বরণ কর, সেঈট বাকোর এই ফল উপস্থিত 

হইয়াছে ॥৩৮--৪০॥ 



১১২৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

বচ্চ ষগডতিলাদীনি পরুষাণি তবাত্মজৈঃ। 
শ্রাবিতাস্তে মহাত্সীনঃ পাগুবাঃ কোপয়িফুভিঃ 18১৪ 

তং ভীমসেনঃ ক্রোধাগ্রিং ত্রয়োদশ সমাঃ স্থিতমূ। 
উদ্গিরংস্তব পুন্রাণামন্তং গচ্ছতি পাঁগুবঃ ॥৪২॥ (যুগকম্) 

বিলপংশ্চ বহু ক্ষত শমং নালভত ত্বয়ি | 

সপুত্রো ভরতশ্রেষ্ঠ ! তম ভূঙক্ষু ফলোদয়ম্ ॥৪৩| 
বয় বৃদ্ধেন ধীরেণ কার্য্যতত্বার্থদশিন। | 

ন কৃতং সুহৃদাং বাঁক্যং দৈবমন্ত্র পরায়ণম্ ॥8৪॥ 
তন্মা। শুচো নরব্য।দ্ব ! তবৈবাপনয়ে মহান্। 

বিমাশহেতুঃ পুত্রীণাং ভবানেব মতো মম ॥৪৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদিতি। কোপরিষ্ণভিঃ ক্রোধগ্িতভিঃ। তং তন্গিবন্ধনমূ। সম বংসরান্।৪১- ৪২॥ 
বিণপন্নিতি। ক্ষত বিদুরঃ, শমং তন্মতগ্রহণেন শান্তিম্ ॥৪৩। 

ত্বয়েতি। পরায়ণং পরমে। হেতুঃ098॥ 

তদিতি। না 5: শোকং ন কুক । অপনয়ো দুর্নীতি ॥৪৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
ভীনসেনস্তেতি ॥১--৩৪॥ ক্ুতসংজ্ঞে! গৃহীতসঙ্কেতঃ ॥৩৫--৩৬৭  নিঃশ্রেরসং নিশ্চিতং 

শ্রেগঃসাধনম্ ॥৩৭--৪০ যে পরুষাণ্যাহুস্তেষামন্থুমিত্যন্বয়ঃ মু্তদোনিত্যসন্বদ্ধাঙ ॥৪১--৪৮| 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টারশাধিকশভতমৌ হধ্যায়ঃ ॥১১৮। 

তার পর আপনার অন্ত পুত্রের পাগুবগণের ক্রোধ জন্মাইবার জন্য 

'যণ্ডতিল-প্রভৃতি যে সকল নিষ্ঠুর বাক্য সেই মহাত্মাদিগকে শুনাইয়াছিলেন, 
তাহাতে উৎপন্ন এবং ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ সঞ্চিত ক্রোধাগ্রি উদ্গার করতঃ 

পাঙুনন্বন ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতেছেন ॥৪১--৪২।॥ 
ভরতশ্রেষ্ঠ! বিছুর বহু বিলাপ করিয়াও আপনার নিকটে শান্তি পান 

নাই। ন্ুতরাং আপনি এখন পুত্রগণের সহিত তাহার ফলভোগ করুন ॥৪৩| 

আপনি বৃদ্ধ, বুদ্ধিমান্ এবং কাধ্যতত্বজ্ঞ ; তথাপি আপনি বন্ধুগণের বাক্য 
রক্ষা করেন নাই। অতএব এবিষয়ে দৈবকেই প্রধান কারণ বলিতে 

হইবে ॥৪8॥ 
স্থৃতরাং নরশ্রেষ্ঠ! আপনি শোক করিবেন না; আপনারই গুরুতর 

দুর্নীতি এবং আপনিই এই পুত্রবিনাশের হেতু, ইহ! আমার ধারণ। ॥8৫। 
| (৪২).''জ্রয়োদশ সমা হৃতম্...পি। | 
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হতো বিকর্ণো! রাঁজেন্দ্র ! চিত্রসেনশ্চ বীধ্যবান্। 

প্রবরাশ্চাঝজানাং তে মুতাশ্চান্যে মহারথাঃ ॥8৬॥ 

যানন্য।ন্ দদূশে ভীমশ্চক্ষুবিষয়মাগতা ন্ । 
পুত্রীংস্তব মহারাজ ! ত্বরয়। তান্ জঘান হু ॥৪৭|॥ 

ত্বকৃতে হাহমদ্রাক্ষং দহামানীং বরূথিনীমৃ। 

সহত্রশঃ শরৈমুক্তৈঃ পাগুবেন রৃষেণ চ ॥৪৮। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহতআ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং দ্রোণপর্বণি 

জয় দখবধে ভীম প্রবেশে ভীমযুদ্ধে অক্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ুঃ ॥০॥ * 
9 ০৪ 

উনবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
০. 0০০ এরর 

5 5 ০ 

ধৃতরাস্ট্র উবাচ। 

মহানপনয়ঃ সূত! মমৈবাত্র বিশেষতঃ 
স ইণানীননুপ্রপ্তে। মন্যে সপ্ভীয়! শোচতঃ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
হত ইতি। প্রবরাঃ শ্রেষ্াঃ 09৬ 

যানিতি । দদুশে দদর্শ ॥৪৭। 

অদিতি । ত্বংরুতে তন্লিমিত্তে। বরূথিনীং সেনাম্। বুষেণ কণেন ॥৪৮। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্যা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহা ভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধে অষ্টাদশাধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ || 

রাজশ্রেষ্ঠ! বলবান্ বিকর্ণ ও চিত্রসেন নিহত হইয়াছেন এবং আপনর 

পুত্রদের মধ্যে প্রধান পুত্রেরা ও অন্য মহারখের! বিনষ্ট হইয়াছেন ॥৪৬| 

মহারাজ! অন্য ধাহারা ভীমের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন, ভীম আপনার 

সেই সকল পুত্রকেও সত্বর বধ করিয়াছেন ॥১৭। 

রাজা! আপন।র জন্যই ভীম ও কর্ণ সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিয়! 

কৌরবসৈন্ত ও পাগুবসৈন্ত বধ করিতেছিলেন, তাহ! অ।মি দেখিয়াছি? ॥৪৮। 

* .. পঞ্চত্রিংখদধিকশততমোহধ্যায়ঃ, বঙ্গ বঞ্ধ, ...সপ্ুত্রিংশদবিকখততমোহপ্যায়ত 

বরা নি। 



১১১৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

যদগতং তদ্গতমিতি মমাশীন্মনপি স্থিতমূ। 

ইদানীমত্র কিং কার্ধ্যং প্রকরিষ্যামি সঞ্জয় ! ॥২। 

ঘথ। তবে ক্ষয়ে বুণ্তে। মমাপনয়সস্তবঃ | 

বারণ।ং তন্মমী চক্ষ। স্থিরীভূতোহম্মি সগ্ীয় ! ॥৩॥ 

সগ্তয় উবাচ। 

কর্ণভামৌ মহারাজ! পরাক্রান্তৌ মহাবলৌ। 

ব।ণবরধাণ্যস্থজতীং বৃষ্টিমন্তাবিবান্থুদে ॥8॥ 

তাঁমনামাঙ্কিতা বাণাঃ স্বর্ণপুঙ্থ; শিলাশিতাঃ। 

বিবিত্ঃ কর্ণম।সাছ্য চ্ছন্দন্ত ইব জীবিতম্ ॥৫॥ 

তথৈব কর্ণনিন্মুক্তাঃ শরা বহিণবাসসঃ। 

ছাদয়াঞ্চক্রিরে ভীমং শতশো হথ সহত্রশঃ ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

মহানিতি। অপনয়ে। দুরীতিঃ। বিশেষতঃ প্রাধান্তেন, শো সত্যামপি শিবৃত্তাকরণাং ॥১। 

ধদ্দিতি। বপত্যাচারাদিকম্। অঞজ সংক্ষয়ে। কিমপি নেতার্থঃ উপায়াভাবা২ ॥২। 

যথেতি। বুন্তে। জতঃ। স্থিীভৃতোহম্মি ততসর্বশবণে ৪৩ 

কণোত। অহঙ্গভামকুরুতাম্, অন্বুদৌ মেঘো ॥৪॥ 

ভীমেতি। শিপাশিতাঃ শিলায়াং ঘষণেন স্ধারীকৃতাঃ | ছিন্দস্তে। নাশয়ন্ুঃ ॥৫॥ 

_.. ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন--"সারথিবংশীয় সঞ্জয়! এ বিষয়ে প্রধানতঃ আমারই 

গুরুতর ছুর্নীতি। ন্তরাং আমি মনে করি_মামার এখন সেই ছূর্নীতিরই 

ফল উপস্থিত হইয়াছে; ভাই আমি শোকার্ত হইয়াছি ॥১। 

সপ্চয়। আমার মনে ছিল যে, যাহা গিয়াছে, তাহ! ত গিয়াছেই। এখন 

আমি এ বিষয়ে কি উপায় করিব? ॥২॥ 

সে যাহ! হউক, সপ্তায়! আমার ছুর্নীতিণিবন্ধন বীরগণের যেরূপ এই ক্ষয় 

হইয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট বল; আমি শুনিবার পক্ষে স্থির 

হইলাম? ॥৩। 

সঞ্জয় বলিলেন_-“মহার।জ ! পরাক্রমশালী ও মহাবল কর্ণ এবং ভীম 

বৃষ্টিকারী ছুইট। মেঘের ন্যায় বাণবধণ করিতে লাগিলেন ॥9 

ভীমনা মাস্থিত, স্বরণপুঙ্থ ও শিলাশাণিত বাঁণ সকল যাইয়া জীবনই যেন 

বিনাশ কবিতে থকিয়া কর্ণের দেহে প্রবেশ করিতে থাকিল ॥৫। 

(৫)..-বিবিশুঃ কর্মমাহত্য ক্ষিথন্ক ইব জীবিতম্__-পি বঙ্গ বর্ধ। (৯)--ছাদগ়াঞ্চক্রিরে 

বীরম্.. বা শি। 
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তয়োঃ শরৈর্মহারাজ ! সম্পতন্ভিঃ সমন্ততঃ। 
বভুব তব সৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সাগরোপমঃ ॥৭॥ 
ভীমচাপচ্যুতৈর্বাণৈস্তব সৈন্যমরিন্দম !। 
অবব্যত চমুমধ্যে ঘোরৈরাশীবিযোপমৈত ॥৮॥ 
বারণৈঃ পতিতৈ রাজন্! বাঁজিভিশ্চ নরৈঃ সহ। 

অদৃশ্যত মহী কীর্ণ। বাঁতরুগৃণৈরিব দ্রুমৈঠ ॥৯॥ 
তে বধ্যমানাঃ সমরে ভীমচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ। 
প্রাদ্রবংস্তাবক1 যোধাঃ কিমেতদিতি চাক্রবন্ ॥১০॥ 

ততে। ব্যুদস্তং তৎ সৈন্যং সিন্ধুসৌবীরকৌরবম্। 
প্রোৎসারিতং মহাঁবেগৈ? কর্ণপাগুবয়োঃ শরৈঃ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 

তথেতি। বহিণ। ময়ুরাস্তপক্ষা বাসাংপি আবরণানি যেষাং তে ॥৬। 

তয়োরিতি । সমন্কতঃ সর্বান্থ দিক্ষু। সাগরেপমঃ সাগরসংক্ষো ভতুলা; ॥৭॥ 

ভীমেতি। আশীবিষোপমৈ: সর্পতুলোধা রঃ 0০। 
বারশৈরিতি। বারখৈগজৈঃ। বাঞজিভিরশ্বৈ: | বাতরুগ্নৈবাযু হৈ; ৯ 
ত ইতি। প্রাদ্রবন্ পলায়ন্ত ॥১০। 

ভারতভ।বদীপঃ 

মহানিতি 1১৬ সাগরোপনঃ মহত্তরঃ 1৭--১০। শবৈবুদগুযাঞ্গিপত প্রমাগিত, 

দূরমপসারিতম্ ॥১১--২৮। 

ইতি দ্রোণপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতশাবদীপে উন্বিংশত্যধিকখততমোতপ্য।যুঃ ॥১১৭॥ 

দেইরূপই আবার কর্ণনিক্ষিপ্ত ময়ূরপক্ষযুক্ত শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ 

যাইয়া ভীমকে আচ্ছাদন করিল ॥৬| 

মহারাজ! তাহাদের বাণগুলি যাইয়। সকল দিকে পতিত হইতে থাকায় 

আপনার পক্ষের সৈম্যগণের সমুদ্রসংক্ষোভের হায় সংক্ষোভ হইল ॥৭| 

অরিন্দম! ভীমের ধনু হইতে নির্গত, সপ্পতুল্য দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর বাণ সকল 

যাইয়া বাহিনীমধ্যে আপনার সৈন্য বধ করিতে লাগিল ॥৮। 

রাজা! ক্রমে দেখা গেল-_বায়ুভগ্ন বৃক্ষসমূহের ন্যায় পতিত হস্তী, অশ্ব ও 

মনুস্তে সমরভূমি ব্যাপ্ু হইয়! গিয়াছে ॥৯। 
ভীমের ধনু হইতে নিঃস্থত বাণ সকল যাইয়া বধ করিতে লাগলে, 

আপনার পক্ষের যোদ্ধার পলায়ন করিতে লাগিল এবং “একি এইরূপ 

বলিতে থাকিল ॥১০। 

৯৪২ 



১১৩০ মহাভারতে দ্রোণ_- 

তে শুর! হতভৃষিষ্ঠ। হতাশ্বরথব।রণাঃ । 
উংস্যজ্য ভীমং কর্ণঝ ব্যদ্রবন্ সর্ববতো দিশঃ ॥১২। 

নুনং পার্ধার্থমেবাম্মীন্ মোহয়ন্তি দিবৌকসঃ। 
বন্তীমকর্ণপ্রভবৈহরন্যতে নো বলং শরৈ? ॥১৩| 
এবং ক্রবাণ। যোধাস্তে তাবকা ভয়গীড়িতাঃ | 

শরপাতং সমৃৎস্জ্য স্থিত। যুদ্ধদিদৃক্ষবঃ ॥১৪॥ 

ততঃ প্রাবর্তত নদী ঘোররূপা রণাঁজিরে । 

শুর।ণাং হর্জননী ভীরূণাং ভয়বদ্ধিনী। 
বারণাশ্বমনুষ্যাণাং রুধিরৌঘসমুদ্ভবা ॥১৫॥ 
সংরূতা গতসত্তৈশ্চ মনুষ্যগজবাজিভিঃ | 

সানুকর্ষপতাকৈশ্চ দ্বিপাশ্বরথভূষণৈঃ ॥১৬॥ 

স্তন্দনৈরপবিদ্ধৈশ্চ ভগ্নচক্রাক্ষকুবরৈঃ | 
জাতরূপপরিহ্ক রৈর্ধনুভিঃ স্থমহাস্বনৈঃ ॥১৭॥ 
নুবর্ণপুষ্ৈরিষুভির্নারাচৈশ্চ সহঅশঃ | 
কর্ণপাগুবনিম্সুৈনিম্ম্ক্তৈরিব পন্নগৈঃ ॥১৮। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। বুদ্তং বিশৃঙ্খলীকৃতম্। প্রোখ্সারিতমপসারি তম্ ॥১১। 
তইতি। হত ভূরিঠ। বহুল! যেষাং তে। ব্যদ্রবন্ পলায়ন্ত (১২॥ 

নৃনমিতি । পার্ধার্থং দেবপুত্রাঙ্ছ্ননবিধার্থম। নঃ অম্মাকম্ ॥১৩। 

এব্মিতি। শরপাতং বাণপতনদেশপধান্তম্। যুদ্ধদিদৃক্ষবো যুদ্ধ: দ্রট খিচ্ছব: ॥১৪। 

তত ইতি। রথজিরে সমরচত্বরে । বারণ। গজাঃ | ষট্পাদোহসং শ্োকঃ ॥১৫॥ 

তদনন্তর সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয় এবং কৌরবপক্ষীয় সেই সকল সৈন্য 

মহাবেগশালী কর্ণ ও ভীমের বাণে বিশৃঙ্খল হইয়া অপস্থত হইতে লাগিল ॥১১। 

বহুসংখ্যক নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট হইলে, সেই বীরের! ভীম 
ও কর্ণকে পরিত্য।গ করিয়া সকল দিকে পলায়ন করিতে থাকিলেন ॥১২॥ 

নিশ্চয় অজ্ুনের জন্যই দেবতারা আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন। যে 

হেতু ভীম ও কর্ণের বাঁণগুলি আসিয়া! আমাদের সৈন্য সংহার করিতেছে? ॥১৩। 

এইরূপ বলিতে থাকিয়া আপনার পক্ষের ভয়ার্ত যোদ্ধার বাণপতনের 

স্থানপর্য্যন্ত তাগ করিয়া য।ইয়! যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছায় দাড়াইল ॥১৪॥ 
তাহার পর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের রক্তে সঞ্জাত, বীরগণের হর্জনক ও 

ভীরুদ্রিগের ভয়বদ্ধীক একট ভয়ঙ্কর নদী সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইল ॥১৫। 



পর্ববণি উনবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ও | ১১৩১ 

প্রামতোমরসংঘাতৈঃ খড়েগশ্চ মপরশ্ীধে | 
স্বর্ণ বিকৃতৈশ্চাপি গদামুষলপটিশৈ? ॥১১॥ 

বজৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ শক্তিভিঃ পরিঘেরপি। 

শতস্বীভিশ্চ চিত্রাভির্বভৌ ভারত! মেদিনী ॥২০॥ (কুলকম্) 
কনকাঙ্গদহারৈশ্চ কুগুলৈমু'কুটেস্তথা | 
বলয়ৈরপবিদ্ধৈশ্চ তথৈবাক্ুলিবেষ্টকৈ? ॥২১॥ 

চুড়।মণিভিরুষ্তীষৈঃ স্বরণসুত্রৈশ্চ মারিষ ! | 

তনুত্রৈঃ তলব্রেশ্ গ্রেবেয়ৈশ্চৈব ভারত | ॥২২। 
বস্ত্ৈশ্ছত্রৈশ্চ বিধ্বন্তৈশ্চামরব্যজনৈরপি। 

গজাশ্বমনুজৈতিন্নৈঃ শোণিতাভতৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥২৩। 
তৈস্তৈশ্চ বিবিধৈতিনৈস্তত্র তত্র বন্থন্ধর | 

পতিতৈরপবিদ্ধৈশ্চ বিভবো গ্যৌরিব এহৈঃ ॥২৪॥ (কলাপকম্) 

ভারতকৌমুদী 
সবৃতেতি। গতসবৈনিগতপ্রাণেঃ | অনটক্যস্ত ইত)নুব। রথাপে।গত্পারবিশেষাঃ 

পতাকাশ্চ ভাড়িঃ সভেতি তৈ। শ্ন্দনৈ রখৈহ অপবিদ্ধৈঃ পাতিতৈঃ, ভগ্লানি চক্তরাণি 

অক্ষান্ডতিঘাগ্ধারণি কবরাণি দীর্ঘধারণি ৮ তৈ:। জাতরূপেণ স্বণনিবেশেন পরিদ্দারঃ শোভ। 
সেধাং তৈঃ। শিষ্মু জৈষ্টানতচন্মরডিঃ | আবণবিরুতৈঃ ্বর্ণথচিতৈত | এতদ্রীভিশ্চ সংবুতেতি 

সম্বন্ধ; ॥১৬--২৭॥ 

কনকেতি। অপবিদৈঃ পাতিতৈঃ, সপ্দুপিবেষ্টকৈরগুরীয়কৈত। তম্ততৈঃ কবচৈত তলহ্ৈ- 

হপ্তাববশৈঃ সহেতি তৈ:, ঠবেঘৈগ্রীবালঙ্কারৈ:। ভিন্সৈবিদীর্টে। গ্ৌরাকাশম্ ।২১-২৪॥ 

ভরতনন্দন! প্রাণবিহীন মানুষ, হস্তী ও অশ্ব; রথের নীচের কঠ ও 

পতাক1; হাস্তী, অশ্ব ও রথের ভূষণ; নিপাতিত রথ; ভগ্ন চক্র, তেরচা কাঠ ও 
খাড়। কাঠ; স্বর্ণভুষিত ও মহাঁশব্দকারী ধনু; খোলসশুন্ত সর্পের ন্যায় উজ্জ্বল 
ও স্বর্ণপুঙ্খ কর্ণ ও ভীমনিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণ ও নারাচ; প্রাস ও তোমর- 
সমূহ; তরবারি ও পরশু; ন্ব্ণথচিত গদা, মুষল ও পটিশ। নানাপ্রকার বজ; 
শক্তি ও পরিঘ এবং বিচিত্র শতদ্ীদ্ধারা আবৃত হইয়া সমর$ুঁমি শোভ। পাইতে 

লাগিল ॥১৬-_২০। 

মাননীয় ভরতনন্দন ! নিপাতিত স্বর্ণের কেখুর, হার, কুগ্ুল, মুকুট, বলয় 

ও অন্থুরীয়; চুড়ামণি, উষ্ণীষ, স্বর্নথত্র, বর্ম, হস্তাবরণ, গ্রীব।লঙ্কার, ছিন্ন-বিচ্ছিন 

পা (১৯)... গদামুফলপটসৈনি। (২১). তব্ৈবান্থলিবেষ্টকৈব নি। (২৯)-.হানৈ 

সিষৈশ্চ ভারত !-বঝা নি। 



১১৩২ মহাভারতে 

অচিন্ত্যমন্ভুতপেৰ তয়োঃ কর্ম্মাতিমানুষমূ। 
দৃক্ট চারণসিদ্ধানাং বিসম্ময়ঃ মমজাযুত ॥২৫॥ 
অগ্নেরবাঘুসহায়স্ত গাতিঃ কক্ষ ইবাহবে। 

আদীন্ভীমসহায়স্য রৌদ্রমাধিরথেগগতিম্ ॥২৬| 
নিপাতিতধ্বজরথং হতবাঁজিনরদ্বিপমূ । 

গজা ভ্যাং সম্প্রযুক্তাভ্যামাসীন্নলবনং বথ! ॥২৭॥ 

মেঘজাঁলনিভং সৈন্যমাসীন্তব নরাঁধিপ ! | 

বিমর্দঃ কর্ণভীমাভ্যামাপীচ্চ পরমো। রণে ॥২৮॥ 

ইতি শ্্রীমহ।(ভ।রতে শতসাহজ্রযাং মংহিতায়াঁং বৈয়াঁসিক্যাঁং দ্রোণপর্ণি 

জযদ্রথবধে ভীমপ্রবেশে ভীমকর্ণযুদ্ধে উনবিংশত্য- 
ধিকশততমোহ্ধ্যায়? ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
অচিন্থামিতি | তয়ো ভীনকর্নয়োঃ। চারধপিদ্ধানাং গগনস্থানাং দেবযোনিবিশেষাণাম্ ॥২৫। 

অগ্নেরিতি। কক্ষে শুষ্ষতণসমূহে। আধিরথেঃ কর্ণন্গ, গত্তং বিচরণম্ ॥২৬। 

নিপাতিতেতি। পূর্বাদ্ধে যুদ্ধমিতি খেযঃ। সম্প্রযুক্তাভ্যাং যুদ্ধে মিলিতাভ্যাম্ ॥২৭॥ 

মেঘেতি। বিমর্দে। যুদ্ধনংঘর্ধ:, কর্ণ ভীমাভ্যাং কর্ণভীময়োঃ ॥২৮। " 

ইতি মহামহেপাধ্যায়-ভারতাচ।ব্য-শ্রীহরিদা সসিদ্ধান্তব/গীশভট্রাচার্ধ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 
টাকায়াং ভারতকৌমুদীসযাখ্যায়াং দ্রোণপর্ধনি জয়দ্রথবধে উনবধিংখত্যপিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০। 

বস্ত্র, ছত্র, চামর ও ব্যজন; বাণবিদীর্ণ ও রক্তাক্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য এবং 

বিদীর্ণ, পতিতও পাতিত নান।বিধ দ্রব্যদ্বারা ভিন্ন তিন্ন স্থানের রণভূমিগুলি_- 

গ্রহদ্বারা আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥২১-_২৪॥ 

ভীম ও কর্ণের অচিস্তনীয়, অপ্তত ও অলৌকিক কাধ্য দেখিয়া আকাশবন্তী 

সিদ্ধ '€ চারণগণের বিন্ময়ু জন্সিল ॥২৫।॥ 

শুদ্ধ তৃণসমূহে বায়ুসমঘ্বিত অগ্নির যেমন ভয়ঙ্কর গতি হয়, সেইরূপ যুদ্ধে 
ভীমের সহিত সম্মিলিত কর্ণের ভয়ঙ্কর গতি চলিতে লাগিল ॥২৬॥ 

ছুইট! হাতী যুদ্ধে মিলিত হইলে নলবনের যেরূপ অবস্থ! হয়, সেইরূপ 

ধবজ ও রথ নিপাতিত এবং হস্তী, অশ ও পদাতি নিহত হওয়ায় ভীম-কর্ণ- 

যুদ্ধের অবস্থা হইয়া পড়িল ॥২৭॥ 

(২৮) তথারূপং মহৎ সৈনম্তম্.নি। *  “: ফটুত্িংশদধিকশততমোইধ]ায়ত? বঙ্গ বর্দ। 

...অষ্টরিিংশদধি কশততগোহইধ]ায়ত বা রানি। 



শা 

বিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায় | 
৩ 5 ০ 

সঞ্জয় উবাচ। 
ততঃ কর্ণো মহারাজ ! ভীমং বিদ্ধা ভ্রিভিঃ এরৈঃ | 

মুমৌচ শরবর্ষাণি বিচিত্রাণি বহুনি চ ॥১। 

বধ্যমানে। মহাবাহুঃ সুতপুত্রেণ পাগুবঃ। 

ন বিব্যথে ভীমসেনে। ভিছ্যমাঁন ইবাঁচলঃ ॥২। 

স কর্ণ কণিনা কর্ণে গীতেন নিশিতেন চ। 

বিব্যাধ স্্ভৃশং সংখ্যে তৈলধৌতেন মারিষ 1 ॥৩| 

স কুগুলং মহৎ কর্ণাৎ কর্ণস্তাপাতয়ুবি। 
তাঁপনীয়ং মহারাজ ! দীণ্তং জ্যোতিরিবান্বর1ৎ ॥8॥ 

ভারতকৌম্বদী 

তত ইতি। বিদ্ধ! তাড়য়িত্বা। মুমোচ চকার ॥১ 

বধ্যেতি । বধ্যমান আহন্তমানঃ। ন বিব্যখে দৃটদেহত্বাঘ্মাবুতত্থাচ্চ ॥২। 

সইতি। কর্ধিন। তদাখ্যেন বাণেন, গীতেন প্রাকূপীতরক্তসজাতীয়েন ॥৩| 

সইতি। তপনীয়শ্ত স্বর্নস্তেদমিতি তাপনীযম্। দীপ্রদুজ্জলম্, জ্যোতিনকত্রম্ ॥1 

মহারাজ! আপনার সৈন্য মেঘসমূহের তুল্য ছিল এবং কর্ণ ও ভীমসেনের 

ঘর্ষ সমরাঙ্গনে গুরুতরভাবে চলিতেছিল" ॥২৮। 
৩০৩ 

০০০ 

সপ্তায় বলিলেন__“মহারাজ ! তাহার পর কর্ণ তিনটা বাণদ্বারা ভীমকে 

তাঁড়ন করিয়া আবার তাহার উপরে বিচিত্র ও বহুতর বাণ বণ করিলেন ॥১॥ 

কর্ণ আঘাত করিলেও মহাবাহু পাঙুনন্দন ভীমসেন বিদ।ধ্যম!ণ পর্বতের 

ন্টাঁয় ব্যথিত হইলেন না ॥২। 

মাননীয় রাজা! পরে ভীমসেন একটা রক্তপায়ী, শুধার ও তৈলম।জিত 

কর্ণী-বোণবিশেষ) দ্বার! গুরুতরভাবে কর্ণের কর্ণে আঘাত করিলেন ॥৩। 

মহারাজ! সেই কর্ণীটা যাইয়া কর্ণের কর্ণ হইতে স্বর্ণময় বিশাল 

কুণ্ুলটাকে__আকাশ হইতে উজ্জল নক্ষত্রের ন্টায় ভূতলে পাতিত করিল ॥$॥ 

(3) স কুগুলং মহচ্চারু-' বঙ্গ বদ্ধ বা নি। 



১১৩৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অথাঁপরেণ ভল্লেন সৃতপুত্রং স্তশান্তরে । 
আজঘান ভূশং ভ্ুদ্ধো হসম্নিব বৃুকোদরঃ ॥৫। 
পুনরস্ ত্বরন্ ভীমো নারাচাঁন্ দশ ভারত ! | 

রণে প্রৈষীন্মহা'বাহুনিম্মুক্তাশীবিযৌপমান্ ॥৬। 
তে ললাটং বিনিভিদ্য সৃতপুত্রস্ত মারিষ ! | 
বিবিশুশ্চোদিতান্তেন বল্গীকমিব পন্নগাঃ ॥৭। 

ললাটস্থৈস্ত তৈরববাণৈঃ মৃতপুত্রো ব্যরেচত। 
নীলোৎপলময়ীং মালাং ধারয়ন্ বৈ যথা পুরা ॥৮॥ 
সৌহতিবিদ্ধো ভূশং কর্ণঃ পাগুবেন তরম্ষিনা। 

রথকুবরমালম্থ্য স্যমীলয়ত লোচনে ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। স্থতপুত্রং কর্ণম্, শুনান্তরে বক্ষসি 1৫1 

পুণরিতি । নিম্মুক্তাস্থাত্তচন্মাণো য আশীবিষাঃ সর্গাশুদুপমান্ ॥৬| 

তইতি। চোধিতাঃ প্রেরিতাত, তেন ভীমেন, বন্মীকম্ উয়ীমুততিকান্,পম্ ৭ 

ললাটেতি | ধারয়ন্, কে তেযাং বাণানাং ছাঘ়্াপতনাৎ। পুরা পুর হুস্থবালে ৮1 
মইতি। ত্রন্থিন|। বলবতা। রখস্য কুবরমূর্ধদ গুমূ, ন্তমীলয়ত মুদ্রিতবান্ ॥ন। 

তদনন্তুর অত্যন্তক্ুদ্ধ ভীমসেন হাসিতে হাঁসিতেই যেন অন্ত একট! ভল্প- 

ছার কর্ণের বন্গস্থলে আঘাত করিলেন ॥৫॥ 

ভরতনন্দন ! পুনরায় মহাবাহ ভীমসেন ত্বরান্বিত হইয়া কর্ণের উপরে 

ত্যক্তচন্ন। সপসমূহের ন্তায় দশট। নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥৬| 
মাননীয় রাজ।! ভীমনিক্ষিপ্ত সেই নারাচগুলি যাইয়। কর্ণের ললাট ভেদ 

করিয়া-_সর্প যেমন উয়ীর মাটীর ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ কর্ণের ললাটের 
ভিতরে প্রবেশ করিল ॥৭॥ 

সেই বাণগুলি যাইয়। কর্ণের ললাটদেশে প্রবিষ্ট থাকিলে, সেগুলির ছয় 

কঠে পতিত হওয়ায়__কর্ণ পুর্বে কণ্ঠে নীলোৎপলমালা ধারণ করিয়া যেমন 
শোভা পাইতেন, তেমন শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮॥ 

বলবান্ ভীমসেন অত্যন্ত বিদ্ধ করিলে, কর্ণ বেদনায় রথের উদ্ধদণ্ড ধারণ 
করিয়া নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন ॥৯॥ 

(৮) ললাটস্মৈশ্তো| বাণৈঃ-"'বঙ্গ বর্ধ বানি। 
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স মুহুর্তাৎ পুনঃ সংজ্ঞাং লব কর্ণঃ পরন্তপঃ। 
রুধিরোক্ষিতসর্ধবাঙ্গ ক্রোধমাহারয়ৎ পরম্ ॥১০॥ 
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে কর্ণঃ গীড়িতো দৃঢধন্থনা | 
বেগং চক্রে মহাবেগে। ভীমসেনরথং প্রতি ॥১১॥ 

তম্মৈ কর্ণঃ শতং রাজন্নিষুণাং গার্দ,বাঁসসাম্। 

অমর্ষী বলবান্ ক্ুদ্ধঃ প্রেষয়ামাস ভারত ! ॥১২॥ 
ততঃ প্রাস্থজছুগ্রাণি শরবর্ধাণি পাগুবঃ। 

সমরে তমনাদৃত্য তন্ত বীর্য্যমচিন্তয়ন্ ॥১৩। 
কর্ণস্ততো৷ মহারাজ ! পাঁগুবং নবভিঃ শরৈ£। 
আজঘানোরি তুুদ্ধঃ ক্রুদ্ধরূপং পরন্তপঃ ॥১৪॥ 
তাবুভো৷ নরশার্দ,লো শার্দিলাবিব দংষ্ট্ণৌ। 
জীমৃতাবিব চান্যোন্তং প্রববর্ষতুরাহবে ॥১৫। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। আহারয়, অকরোত, পরমত্যন্তম্ ॥১। 
তত ইতি । দুঢ়ং ধনুর্যন্ত তেন ভীমদেনেন ॥১১। 
তম্মা ইতি। গার্ধ.বাসসাং গৃধপক্ষাবৃতানাম্। অমর্ধী অনহিষুঃ ॥১২। 

তত ইতি। প্রাঙ্ছজৎ অকরোং। তং কর্মম্। উভয়ন্রাপি নৃানত্বাবর্ারবাদিতি ভাবঃ ॥১৩। 

কর্ণ ইতি । পাগুবং ভীমম্। উরসি বক্ষসি ॥১৪॥ 
তাবিতি। দংস্থিণৌ অতিশয়েন দন্তুবস্তৌ। জীমৃতো। মেঘৌ ॥১৫। 

রক্তসিক্তসর্ধাঙ্গ পরস্তপ কর্ণ মুহূর্তকালপরে পুনরায় সংজ্ঞ। লাভ করিয়া 

গুরুতর ক্রোধ করিলেন ॥১০॥ 

দৃঢ়ধনুদ্ধর ভীমসেন পীড়ন করিলে, ক্রুদ্ধ ও মহাবেগশালী কর্ণ ভীমসেনের 

রথের দিকে বিশেষ বেগ করিলেন ॥১১॥ 

ভরতনন্দন রাজা! তদনস্তর অসহিষু, বলবান্ ও ত্ুদ্ধ কর্ণ গৃপ্রপক্ষযুক্ত 
একশত বাণ ভীমের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥১২॥ 

তাহার পর ভীমও যুদ্ধে কর্ণকে অবজ্ঞ! করিয়া এবং তাহার বলের বিষয় 
চিন্তা ন৷ করিয়া কর্ণের উপরে ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ করিলেন ॥১৩। 

মহারাজ! তৎপরে ক্রুদ্ধ ও পরস্তপ কর্ণ নয়টা বাঁণদ্বারা ভীমসেনের 

(১০)... সংজ্ঞাৎ লেভে-.""বা নি। 

বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥১৪॥ 



১১৩৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তলশব্দবরৈশ্চৈব ভ্রায়েতাং পরস্পরমূ। 

শরঙগালৈশ্চ বিবিধৈশ্ছাদয়ামাসতুর্যৃধে | 
অন্যো্যং সমরে ক্রুদ্ধৌ কৃতপ্রতিকতৈষিণৌ ॥১৬| 
ততো ভীমো৷ মহাবাহুঃ সৃতপুত্রস্ তাঁরত ! | 
ক্ষুরপ্রেণ ধনুশ্ছিত্বা ননাদ পরবীরহা। ॥১৭॥ 

তদপাস্ত ধনুশ্ছিন্নং সুতপুত্রো মহারথঃ। 

অন্য কান্মকমাদত্ত ভারপ্রং বেগবন্তরম্ ॥১৮॥ 
দৃষট। সকুরুমৌ বীরসিদ্ধুবীরবলক্ষয়মূ। 
সবন্মধ্বজশস্ত্শ্চ পতিতৈঃ সংরূতাং মহীম্ ॥১১॥ 

হস্ত্যশ্বনরদেহাংশ্চ গতাসুন্ প্রক্ষ্য সর্ববতঃ। 
সৃতপুত্রস্ত সংরস্ত।দ্বীপুং বপুরজাযুত ॥২০॥ (যুগ্কম্) 

ভারতকৌমুদী | 

তলেতি। তলশন্দববরৈধিশালহস্তাবাপশবৈ;। মুধে যুদ্ধে । কৃতন্ত আঘাতম্ত প্রতিকৃতং 

প্রত্যাথাতং কণ্মিচ্ছত ইতি কতপ্রতিকতৈধিণৌ। যটপাদোহয়ং শ্লোক: ॥১৬। 

তত ইতি । ক্ষুরপ্রেণ তদাখোন বাণবিশেষেণ। পরবীরহা বিপক্ষ বীরহন্তা ॥১৭। 

তদিতি। আদন্ত অগৃহ্নাৎ, ভারং শত্রোরাক্রমণরূপং ছুংসহং ব্যাপারং হস্তীতি ত২ ॥১৮| 

ৃষ্টেতি। কুঞ্ণপৌবীরপিদ্ধ'নাং দেশানাং বীরৈঃ সহেতি ততাদৃশং য্ৎ তন্ত ক্ষরম্। 

সবন্মপবশপৈশ্চ রখাপিশি:| গতাস্থন্ নির্গতপ্রাণান। সংরস্তাৎ ক্রোধাৎ দীপ্তং 

রক্তোজ্জলম্ ॥১৯--২০] 

_বিশালদন্তশালী ছইটা ব্যাস্ত্ের ম্যায় ভীষণ সেই ছুই জন নরশ্রেষ্ঠ দুইটা 
মেঘের তুল্য যুদ্ধে পরস্পর বাণবর্ধণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ 

ক্রুদ্ধ ও আঘাতের প্রত্যাঘাত করিবার অভিলাধী কর্ণ ও ভীম বিশাল 
হস্তাবরণের শব্দে পরস্পরের ত্রাস জন্মাইতে লাগিলেন এবং যুদ্ধে নানাবিধ 
বাণজালদ্বার। পরস্পরকে আবৃত করিতে থাকিলেন ॥১৬॥ 

ভরতণন্দন! তাহার পর মহাবাহু ও বিপক্ষবীরহন্ত ভীমসেন একট 

ক্ষুরপ্রদ্ধার। কণের ধনু ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিলেন ॥১৭| 
তখন মহ।রথ কর্ণ সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া বিপক্ষের আক্রমণনাঁশক ও 

বিশেষবেগশালী অন্য একখান ধনু লইলেন ॥১৬। 

ক্রমে কুরু, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণের বিনাশ এবং বর্ম, ধবজ ও 
(১৬) তলখন্দরবৈশচৈব : বঙ্গ বদ্ধ বা নি," ত্রাসগ্ামাসতুর্ধে বা নি । (২০) : প্রেক্ষা 

সর্ববশঃ.. বা নি। 
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স বীন্ফার্য্য মহচ্চাপং কা্তম্বরবিভূষিতথ্। 
ভীমং প্রেক্গত রাধেয়ো রাজন! ঘোরেণ চক্ষুব। ॥২১ 
ততঃ তুদ্ধঃ শর নস্তন্ সুতপুত্রো ব্যরোচত। 

মধ্যন্দিনগতে|ইচ্চিন্ম।ন শরদীব দিবাকরঃ ॥২২। 

মরীচিবিকচন্তেব রাজন! ভানুমতো বপুঃ। 

ভা।মীদাধিরথের্ধোরং বপুঃ শরশতাচিতম্ ॥১৩॥ 

করাভ্যামাদদানস্য সন্দধানস্থ চ।শুগ|ন্। 

কর্ষতে। মুঞ্চতো ব।ণান্ নান্তরং দদূশে রণে ॥২৪| 

আগ্নিচক্রোপমং ঘোরং মগ্ডলীকৃতমা যুধম্ । 

কর্ণস্থা পীন্মহাপাল ! সব্যদক্ষিণমস্যাত; ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
মইতি। কাগরবিভুনিতং দণপন্ঘতম্ ॥২১। 

তত ইতি । অন্ন ক্িপন্। অশ্চিম্মান ক্রিশবান্, শবদি শরংকালে ॥২১। 

স্রীগীতি। আপীচিবিকচন্থা কিরণপ্রকাশিতশ্ত, ভাম্পঘতঃ কূর্ম্যস্থা ॥২৩। 

করাভ্যামিতি। আশুগান্ বাশাশ্। কর্পতঃ ভুবাদুদ্ধর ত:। অন্রমবক1শ; ॥১৩। 
অগ্রীতি । আবু ৪৮: পবাদশিতত বামদক্ষিবযোদিনে|ত অন্ততঃ ক্ষিপতঃ1২৫॥ 

আন্ের সহিত পতিত রথপ্রস্ৃতিদ্ধ।রা সমরভূমি আবৃত হইয়াছে দেখিয়া, আর 

সকল দিকে প্রাণহীন হস্তী, অশ্ব ও ননুষ্যগণের দেহ দর্শন করিয়। ক্রোধে কণের 

দেহ আরক্তবণ্ণ হইয়া উঠিল ॥১৯--২০। 

রাজ।! তখন তিনি স্বণভিষিত বিশাল ধনু বিক্রিত কিয়! ভীষণ নয়ন- 

দ্বারা ভীমের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥২১॥ 
তদনন্তর ক্রুদ্ধ কণণ বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়া শরংকালে মধ্যাহসময়ে 

তেজস্বী সৃর্ধ্যের স্তায় প্রক।শ পাইতে লাগিলেন ॥১২॥ 

রাজা! ভৎকালে কর্ণের বহুতরবাণব্যাপ্ু দেহট। কিরণসঘন্বিত ধোর 

মৃত্তির তুল্য ভয়ঙ্কর হইয়! পড়িল ॥২৩। 

তখন কর্ণ যে বাণ গ্রহণ, তৃণ হইতে উত্তোলন, সন্ধান এবং হস্তযুগলদর! 

ক্ষেপ করিতেছিলেন, ভাহার অবকাশ দেখ! যাইতেছিল না ॥২৪। 

মহারাজ! কর্ণ যখন বামে ও দক্ষিণে বাণক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন 

২২)-তগুতে বাদৃশ্ঠত...পি। ২৫)" সব্যং দক্ষিণমন্তত:-ব| শি। 

১৪৩ 



১১৩৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

্বর্ণপুঙ্থাঠ স্থনিশিতাঃ কর্ণচাপড্্যতাঃ শরাত। 

প্রাচ্ছাদয়ন মহারাজ! দিশঃ সূর্যযস্ত চ গ্রভাঃ ॥২৬॥ 

ততঃ কনকপুস্বানাং শর ণাঁং নতপর্ধ্রণ।মূ | 

ধনুণ্চযতানাং বিষুতি দদৃশে বহুধা ব্রসঃ ॥২৯| 

বাঁণ।সনদাধিরথেঃ গ্রভবন্তি স্ম সায়কা। 

খেবীরৃতা ব্যরেচন্ত রাজন্! কৌক্চ! ইবান্বরে ॥২৮। 

গা্দপত্রান্ শিলাধোতান্ কার্ভ্বরবিভূষিতান্। 

মহাঁবেগান্ গ্রসন্নাগ্রান্ মুমোচ।ধিরথিঃ শরান্ ॥২১। 

তে তু চাপবলোদ্ধতাঃ শাতকুত্তবিভূষিতাঃ। 

অজত্রমপতন্ বাঁণা ভীমসেনরথং প্রতি ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 

স্বণেতি | সুনিশিতা: স্ধারাঃ ॥২৩। 

তত ইতি। বিয়তি আকাণে। ব্র্ঃ সমূহঃ ॥২৭ 

বাণেতি। বাণাননাখ কান্মুকাঁত, প্রভবন্তি শির্গচ্ছছি | তক: পক্ষিণঃ ৪২০৭ 

গার্দেতি। গার্দেত্যাদিকং গ্রাগ্ব্যাগাতম্। গ্রমঙ্াগ্রান্ নিষ্মলমুখান্ ॥২৯। 

ত ইতি। চাপবলেন ধন্ত:খভ]। উদ্ধ তাঃ সঞ্চাপিভান শাতনুম্তবিকশিতাঃ স্বর্থচিতাঃ ॥৩০। 

তাহার ভয়ঙ্কর ধনুখান। অগ্নিচক্রের ন্যায় কেবল মণ্ডলীকৃত দেখা যাইতে- 

ছিল ॥২৫॥ 

নরনাথ! কর্ণের ধনু হইতে নির্গত স্বর্ণপুঙ্থ ও সুধার বাণ সকল সমস্ত 

দিক্ ও স্র্য্যের আলোক আবুত করিয়।ছিল ॥২৬ 

তাহার পর কর্ণের কান্মক হইতে নির্গত স্বর্ণপু্খ ও ন্পব্ব বাণসমূহ 

আকাশে বন প্রকার দেখা যাইতে লাগিল ॥২৭॥ 

রাজা কর্ণের ধনু হইতে বাণ সকল নিত হইতে থ।কিল; তখন 

আক।শে শ্রেনীকৃত ক্রৌঞ্চপন্ষীর ্ায় সেগুলি প্রকাশ পাইতে থাঁকিল ॥২৮॥ 

কর্ণ গৃত্রপক্ষযুক্ত, শিলাশাণিত, ন্ব্ণভূষিত, মহাবেগশালী ও নিম্মীলমুখ বাণ 

সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥২৯।॥ ্ 

কর্ণের কাম্মুকিনিক্ষিপ্ত ব্বর্ণালফ্কৃত সেই বাঁণঞুলি যাইয়া অনবরত ভীমসেনের 

রথের উপরে পতিত হইতে থাকিল ॥৩০। 

(২১)...দিশঃ স্থপ্য ইবাংশুভিঃ-নি | (২৯). "দহাবেগান্ প্রদীপ্তাগ্রান্..পি বানি। 



পর্ববণি বিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১১৩৯ 

তে ব্যোনি রুক্সবিকৃত। ব্যকাশন্ত সহঅশঃ। 

শলভানামিব ব্র।তা;ঃ শরাঃ কর্ণসমীরিতাত ॥৩১॥ 

চাপাদাধিরথের্ব।ণ।ঃ প্রপতন্তশ্চকাশিরে | 

একো! দীর্ঘ ইবাত্যর্থম।কাঁশে সংহিতঃ শর? ॥৩২।॥ 

পর্বতং বারিধারাভিশ্ছাদয়নিব তোঁয়দঃ। 

কর্ণ? প্রাচ্ছাদয়ৎ ত্রুদ্ধো ভীমং সায় কৰৃষ্টিভিঃ ॥৩৩। 
তত্র ভারত! ভীমস্ত বলং বীর্য্যং পরা ক্রমমূ। 

ব্যবসায়ঞচ পুত্রাস্তে দদৃওঃ সহসৈনিকাঃ ॥৩৪। 
তাং সমৃদ্রমিবোদ্কতাং শরবৃষ্টিং সমুখিতাদ্। 
অচিন্তয়িত্বা ভীমস্ত তুদ্ধঃ কণমুপা দ্রবৎ ॥৩৫। 
রুক্সপৃষ্ঠং মহচ্চাপং ভীমস্থা সীদ্দিশীংপতে ! 
আকর্ধান্ম গুলীভূতং শক্রচাঁপমিবাপরম্। 
ত্ম।চ্ছরাঃ প্রছুরাসন্ পুরয়ন্ত ইবান্বরমূ ॥৩৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

তইভি। কুল্সবিকুতাঃ প্বণথচিতাঃ। আতাঃ সমুহঃ 0৩১৪ 
চাপাদিতি। সংঠিতঃ সন্ধাণপূরক" কিঃ 1৩২ 

পর্বতগিতি। তোয়দে। মেন ॥৩৩। 

তন্েতি। বশ মনঃশক্তিম্, বীর্ধ্যৎ দেহশকিম্। বাবসায়দধ্যবসায়ম্ ॥৩৪। 

তামিতি। উদ্ধতাদুদ্ধেলিতাম্। উপাড্রবৎ অভ্যধাবহ /৩৫। 

কর্ণনিক্ষিপ্ত হ্বর্ণথচিত সেই বাণসমূহ পতঙ্গসমূহের ন্ায় আকাশে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল ॥৩১॥ 

কর্ণের ধনু হইতে নির্গত বাণসমুহ, সন্ধানপূর্বক নিক্ষিপু একটা অতিদীর্ঘ 

বাণের ন্তায় আকাশে প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥৩২॥ 

মেঘ যেমন বারিধারা দ্বার] পর্বত আচ্ছাদন করে, সেইরূপ কর্ণ জুদ্ধ হইয়া 

বাণবৃষ্টিদ্/রা ভীমকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন ॥৬৩। 
ভরতনন্দন ! তখন আপনার পুত্রের! ভীমের মানসিক বল, দেহিক বৃল, 

পরাক্রম ও অধ্যবসায় দেখিতে লাগিলেন ॥৩৪1 

সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত সেই বাণবুষ্টি অগ্রাহা করিয়! ক্রুদ্ধ ভীমসেন কর্ণের 
দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৫। 

.:(৩২)-সংস্থিতঃ শব নি। 



টি? মহাভারতে ভ্রোণ 

্বর্ণপুষ্ঠেভাঁমেন সায়কৈর্নতপর্বভিঃ | 
গগনে রচিত। মাল। কাঞ্চনীব ব্যরাজত ॥৩৭॥ 

ভতে। ব্যোন্সি বিষক্তানি শরজ।লানি ভাগশহ। 

আহতানি ব্যশীর্য্যন্ত ভীমসেনস্ত পঞ্রিভিঃ ॥৩৮॥ 

কর্ণন্য শরজ।লৌঘৈভীমসেনস্ত চোভয়ে।ঃ। 
অগ্রিন্ফ,লিঙ্গসংস্পশৈরঞ্জোগতিভিরহবে | 
তোস্তেঃ কনকপুঙ্থানীং গ্োৌরাসীৎ সংবৃতা ব্রজৈঃ ॥৩১। 

ন স্ম সূর্্যস্তদা ভাঁতি ন ন্ম বাতি মমীরণঃ | 

শরজবলারুতে ব্যোনি ন প্র।জ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৪০॥ 

স ভীমং ছাদয়ন্ বাৈঃ সুতপুত্রঃ পুথগ্বিধৈ? | 
উপারোহদনাদৃত্য তল্য বীধ্যং মহান্বনঃ ॥৪১। 

ভারতকৌমুদী 
রন্পেতি। রন্দপু্টং ন্বণখচিতপৃষ্ঠম। প্রাদুরাসন্ নিরিগঙ্ছন। যট্পাদাতয়া শোক ৩ 

সবণেতি। কানন হ্বর্ণশ্তেযমিতি কাধনী, অপ প্রত্ায়ান্থাদী প্রায় 0৩৭ 

তত ইতি। বিদক্তানি লগ্রানি, শরজালানি কণন্থ, ভাগণো ভাগে ভাগে ৮5৮। 

কর্ণস্তে্তি। অগ্চোগতিভিজতগমনৈঃ। গ্োৌরাক।শম্। উজ: সমহৈঃ 1 অয়দপি 

ষট্পাদঃ শ্লোক 0৩৭ 
নেহি । শরজালাবুতে দত্ধি, ব্যোগ্ি গগনে 05০1 

নরনাথ ! ব্বর্ণখচিতপুষ্ট ও বিশাল ভীমের ধন্ধু আকধণবশতঃ অপর ইন 

ধনুর ন্যায় যেন মণ্ডলীভ্ভত হইয়াই রহিতেছিল এবং তাহ! হষ্টতে বাণ সকল 

আকাশ পূর্ণ করতই যেন নির্গত হইতে ছিল ॥৩৬| 

ভীমসেন যেন ব্বর্ণপুঙ্গ ও নতপৰ বাণসমূহদ্ারা আকাশে একটা ন্বর্ণময়ী 

মাল। নির্মাণ করিয়া দিতেছিলেন ॥৩৭॥ 
তদনস্তর কর্ণের শরজাল আকাশে ভাগে ভাগে সংসক্ত হইতেছিল ? সেগুলি 

আবাঁর ভীমের বাণজালে আহত হইয়া বিনষ্ট হইতেছিল ॥৩| 

কর্ণের শরজালসমূহে এবং ভীমসেনের অগ্রিক্লিঙ্গসংস্পশ ও দ্রুতগামী 

্বণপুঙ্খ বাঁণসমূহে আকাশটা আবৃত হইয়! গিয়াছিল ॥৩৯॥ 

ওখন আকাশট! বাণজালে আর্ত হইলে, নূর্ধ্য প্রকাশ পান নাই, বায়ু 

চলে নাই এবং আকাশের কোম বিষয় জানা যায় লাই ॥৪০॥ 

(৪০)...ন চাজ্ঞায়তত কিধন_পি। 



পর্ববণি বিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ ১১৪১ 

তয়োবিস্ছজতোত্তত্র শরজালানি মারিষ ' | 

বায়ুভৃতা ন্যদৃশ্যান্ত সংসন্তানীতরেতরদ্ ॥৪১। 
অন্যেন্যশরসত্ঘর্ষ ভয়োর্মনুজসিতহয়ে।। 
আকাশে ভরতশরেষ্ঠ ! পাঁবকঃ সমজায়ত ॥8৩। 
তট্মৈ কর্ণ; শিতান্ বাণ।ন্ কর্দীরপরিমাজিত।ন্। 

সুবর্ণবিকৃত।ন্ ক্রদ্ধঃ প্র।হিণোদ্ধক জয়! ॥88| 
তানন্তরীক্ষে বিশিখৈক্ত্িধেকে কদশহয়ৎ। 
বিশেষয়ন্ সৃতপুত্রং ভীমস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ 18৫1 
পুনশ্চাস্থজছুগ্রাথে শরবর্ষ।ণি পাঞবঃ। 

অমর্ধী বলবান্ ক্রদ্ধো। দিধক্ষমিব পাবক? ॥৪৬| 

ভারতকৌমুদী 

সই্টতি। উপারোহৎ উপদ্যারোহৎ প্রাপান্যং প্রাথোধিতাথঃ। তি ভীনল্সা 15১) 

তয়েরিতি। বাযুকতানি বাদুক্ষবপাণি বাদুবছেগবস্টীত্যথঃ1৪২| 

অন্যোন্যেতি । মভজনিংহয়োনরেচযোঃ | পাবকো! বডি 8৪৩। 

তন্ম( ইতি । বন্মররপরিম/জিত।ন্ শিল্গিপরিষৃতান্। সুবর্ণবিরুতান্ হ্তখচিতান্ 15৯) 

ভানিতি। অশাতরৎ অঙ্ভিনং। পিশেদরন্ ক্বাপেক্ষয়। নানীকুর্বান্ ॥৪৫। 

পুনরিতি। অমরী অসহিধুঃ | দিবসন্ দগ,দিচ্ন্ ৪%। 

ক্রমে কর্ণ নানাবিধ বাণছ্বারা তীমসেনকে আবুত করতঃ আবজ্ঞ।পুধক সেই 

মহায্মার শক্তির উপরে যেন আরোহণ করিয়াছিলেন ॥৪১॥ 

মাননীয় রাজ! তাহার! ছুই জন শরজাল বধণ করিতে থাকিলে, বায়ুর 

যায় বেগবাঁন্ সেই শরজালগুলিকে পরম্পর সংলগ্ন অবস্থায় দেখা যাইতে 

লাগিল ॥৪২। 

ভরতঙ্েষ্ঠ ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও ভীমসেনের পরস্পর বাণসংঘর্বশত্ আকাশে 

আগ্মি উৎপন্ন হইতে লাগিল ॥৪৩। 

ক্রমে কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে বধ করিব।র ইচ্ভ। করিয়। শিগ্পিপরিম।জিত, 

সুধার ও স্বর্ণথচিত বাণ সকল ঠাহ।র উপরে নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন ॥১9 

এই সময়ে ভীমসেন আপনা অপেক্ষা কর্ণকে নান প্রমাণ করিবার ইচ্ছ। 

করিয়া বাণদ্ার। কর্ণের এক একট| বাণকে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিলেন 

এবং বলিলেন-- থাক? ॥8৫॥ 



১১৪২ মহীভারতে দ্রোণ-- 

ভতশ্চটচটাশব্দো গোধাঘাতাদড়ভয়োঃ। 

তলখব্দশ্চ স্ুমহান্ সি"হনাদশ্চ ভৈরব? । 

রথনেঘিনিনাদশ্চ জ্যাশব্দশ্চৈব দারুণ? 08৭ 

মেধ। ব্যপারমন্ ঘুদ্ধাদিদুক্ষন্তঃ পর।ক্রমমূ । 

কণপ!ঞবযো রাজন! পরস্পরবধৈষিণো ॥৪৮। 

দেবধিসিদ্ধগন্ধর্ব€ মাধু মাধ্বিত্যপুজয়ন্। 

গড? পচ্পবধঞ্চ, বিদ্যা ধরণণান্তথ! ॥৪৯॥ 

ভে ভামে। মহবাছুঃ সতরন্তী দটবিক্রমঃ | 

ন্্েরক্স।ণি সংবার্ধা শরৈবিব্যাধ সুতজম্ ॥৫০। 
কণোহপি ভীমসেনজ্য নিবার্যেযুন মহাবল?। 

প্1ছিনোমব নারাচান।শীবিষসমান্ রণে ॥৫১॥ 

ভারতকৌমুদী 
ভইটি। গোপধাঝ। আহ্গপিরল্ত।থাতাহ। জা! বগগুণঃ | মট্পাদোতসা শ্লোকঃ 0৪৭ 

| ইতি । বাপারমন বিরহ] অভলন্, দিদ্ছে। দুষ্ট মিচ্ছদুঃ 18৮ 
ক চি চন ঞে 

এ পে রি 
হ 

৫ 

হিম 

দেবেতি। দেবাদদে। গগনবহিনঃ। অগুছরন্ আশখতস্ন্ ॥৪৯। ্ি 
তইরি। ফারন্ঠী জোপী। বিব্াাধ তাড়হামাস, সত করণম্)৫০। তত 

০3১৫ 2০ ০11-+ 01৬ 2 নখ 1 খন নও কথ ইতি । ইবন্.বাবান। প্রাহিপোত শ্াশিপহ, আশীবিফোপমান্ সপতুল্যান্ ॥৫১। 

পরে দহনাী অগ্নির ন্যায় ক্রোধোন্তেজিত, অসহিষুঃ ও বলবান্ ভীমসেন 

পুনরায় কর্ণের উপরে ভয়্র বাণবধণ করিতে ল।গিলেন ॥৪৬| 
তদনম্থর ঠাভাদের অন্গলিত্রের আঘাতে চটচটাশব্দ, গুরুতর হস্তাবরণের 

শব্দ, ভীষণ সিংহনাদ, রথচক্রের শক ও দারুণ ধন্তর গুণের শব হইতে 

থ।কিল ॥৩৭॥ 

রজা! তখন পরম্পর বধৈষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দেখিবার ইচ্ছ! 

করিয়া যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন ॥৪৮॥ 

আর গ।কাশবন্তী দেবগণ, খধিগথ, সিদ্ধগণ ও গন্ধরবগণ “সাধু সাধু বলিয়া 

প্রশংসা! করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যাধরের! পুষ্প বর্ণ করিতে থাকিলেন ॥৪৯। 

তদনন্র উৎসাহী, দৃঢ়বিক্রমশালী ও মহাবাহু ভীমসেন অস্্র্বারা কর্ণের 

অন্্রচলিকে নিবারণ করিয়া বাণদ্বারা টাহাকে তাড়ন করিলেন ॥৫০। 

মহাবল কর্ণগ ভীমের বাণগুলিকে বারগ করিয়া! তাহার উপরে সপতুল্য 

নয়টা নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥৫১।॥ 



পর্ধবণি বিংখত্যধিকখততমো হধ্যয়ঃ | ১১৮৩ 

তাবছিরথ তান্ ভীমো ব্যে।ণি চিচ্ছেদ পহিভিঃ 

ন।র|চান্ সুপুত্রস্ত তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চা্রবাৎ ॥৫২। 
ততে। ভীমে। মহাবাছুঃ শরং ত্ুদ্ধান্তকে।পমন্ | 
মুমোচাধিরথেবাঁরো। বমদগুমিব।পরন্ ॥৫৩॥ 
তম।পতন্তং চিচ্ছেদ রাধেয়ঃ প্রহসন! 

ঝ্রিভিঃ শরেঃ শরং রাজন! পাগুবস্থ গ্রাতাপবন্ ॥৫৪। 

পুনশ্চ স্থজছু-্রাণি শরবধাণি পাগুবঃ | 

তম্থ তান্যাদদে কণ। সর্ববাণ্যস্ত্।ণ্যতাহবহ | 

যুধ্যমানস্ত ভীমস্যা সুতপুত্রোহন্্রম।মুয। ॥৫| 

তস্তেধুবী ধনুর্জ্য।ঞ্চ বাণৈঃ সম্গতপর্বতি? | 

রশীন্ বোভ।ণি চশ্বনাং ত্রুদ্ধ; ক্োহচ্ছিনম্থা বে ॥৫৬| 

তস্থ।শ্বাংশ্চ পুনহস্বা সুতং বিব্যাধ পত্রিভিঃ। 

সোহপহ্যত্য জুতং সুতে। যুধামন্যো। রথং ধনো ॥৫৭॥ 

ভ/রভকৌমুদী 

তাবছিরাতি। ভাবছিনবতভিবেব। পত্জিতিবাণেঃ 95। 

তত ইতি। আবিরথেঃ কর্মম্োপরি ॥৫৩। 

তমিতি। রাবেদ কণঃ। পাগুবন্ত ভীমন্তা ॥4৭॥ 

পুনরিতি ॥ অশ্রমায়ঘ়। অগ্জবারশকৌখলেন | বটইপ|াদাহযত কত 1061 

তগ্েতি। ইমুদী ভখছ্বরমূ। রশ্ীন্ দুখরজ্ড২, যেন ।নি সন্ধপরত ০ ৮৫৬ 

তাহার পর ভীমসেন ততগুলি (নয়টা) বাখছ।লা করণের নারাচঞলিকে 

আকাশেই ছেদন করিলেন এবং থাক থাক" এইরূপ বলিলেন ॥৫১। 

তৎপরে মহাবাভ, ও বীর ভীমসেন ত্তদ্ধ যমের ঠলা এব, অপর যনদাণের 

সম।ন একট! বাণ কর্ণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৩। 

রাজ।! ভীমের সেই বাণট। অ।সিতে ল।গিলে, প্রত।পশা।পা কণ হ।সিতে 

হাসিতেই যেন তিনটা বাণদারা ভাভ। ছেদন করিলেন 1৫৩। 
তখন ভীমসেন পুনরায় ভীষণ বাণ বণ করিতে ল।গিলেন। হংকা।লে 

স্মতনন্দন কণ নিভয়ের শ্যায় অন্ত্রনিবারণের কৌশলে যুধামান হামসেনের 

সেই সমস্ত অস্ত্রই গ্রহণ করিতে থাকিলেন ॥৫৫॥ 
তৎপরে কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া নতপব্ব বাণসমূহারা হাসের তনয়, ধন্নর ৭ 

এবং অশ্বগণের মুখরজ্ছ  নন্ধনরজ্ছ ছেদন করিলেন ॥1৬| 



১১৪৪ মহাভারতে দ্রোণ__ 

বিহগনিব শামস ভরুদ্ধঃ কালানলছযাতিঃ | 

প্বজং চিচ্ছেদ রাধেয়ঃ পত।কাঞ্চ ব্যশাতয়ৎ ॥৫৮॥ 

সবিবন্বা! মহাবাহুরথ শক্তি পরাসুশৎ | 

তামবাস্জদ|বিধ্য ক্রুদ্ধ কর্ণরথং প্রতি ॥৫৯॥ 
তামপিরণিরা যন্ত; শভ্তিং কাঞ্চনভূষণন্ | 

ভাঁপতন্ত্ীং মহে।্ধাভং চিচ্ছেদ দশভি? শরৈ? ॥৬০| 

গ।পতদ্দশধ। চ্ছন্ন। কর্ণস্য নিশিতৈত শরৈঃ | 

অন্যতঃ সুতপুত্রস্থ মিত্রা্থে চিত্রবোপরিনঃ ॥৬১। 

সচন্মাদত্ত কৌন্তেয়ে। জাতরূপপরিষ্কতম্। 

খডুণপচ ম্যতর* প্রেপ্নজীরত মরণমের ব। ॥৬২| 

ভারতকৌমুদী 
তন্তেতি | তন্তু ভীম | সুতি সারখিম্, বিব্যান্ বণ পরিভিবাণৈত 0৫৭ 

বিহসনমিতি । কালানপদ্থাতিও গ্রলকাণীন্বহিধন্টেজদী | বাশাহয়দচ্ছিনং 1৫৮॥ 

সইতি। স্ ভীম খিদা পঙুঃশ্গ্ঠঃ। পরামুশদগৃহাং। আখিধা ঘর্ণগিত্থা ৫৯ 

ভামিতি। আপিরখিঃ কব আর; আছে 5পি 0৯০। 

মেতি। অন্গতঃ অগ্রালে ক্িপহ মিন থে হৃদবে। দুনেপনন্তার্থে ॥৬১॥ 

সইভি। আদ অগৃঠাং, দাতবপপরিক্নতং ম্বশালঙ্তম্। প্রেক্: প্রাপ্ত মিচ্ছুঃ ॥৬২। 

এবং তিনি পুনরায় বাণসনূহদ্বারা ভীমের অশ্বগুলিকে বধ করিয়৷ সারথিকে 

বিদ্ধ করিলেন । খন সেই সারথি রথ হইতে নামিয় দ্রুত যাইয়। যুধামন্তুর 
রাথ আরোহণ করিল ॥৫৭। 

পরে ক্রুদ্ধ এবং প্রলয়কালের অগ্রির স্থায়ু তেজন্বী কণ হ।সিতে হাসিতেই 
যেন ভীমের প্বজ্জ ও পাক! ছেদন করিলেন ॥৫৮। 

'তদ্নন্থুর প।ন্মুকবিহীন মহা।বাু ভীম একটা শক্তি গ্রহণ করিলেন এৰং 

সেটাকে ঘুণিত করিয়। কণে র রথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৯॥ 
স্বণভধিত সেই শক্তিট| বিশাল উদ্ধার ন্যায় আসিতে লাগিলে, কর্ণ শ্রাস্ত 

থাকিয়া দশট। বাণদ্ধার! সেটাকে ছেদন করিলেন ॥৬০। 

মিত্র ছুধ্যোধনের জন্য অস্ত্ক্ষেপকারা ও বিচিত্রযোধী সৃতপুত্র কণের 

মৃধার বাণসমূহে দশ খু ছিন্ন হইয়া সেই শক্তিটা পতিত হইল ॥৬১। 

(৫৯) মহবাহ রথখক্তিম্নশি | (৬২) এভাবে ৮ জয়ার বাপি, সুত্যোরগ্রে 

জয়ন্ত বা বন্দ, অন্ধতরপ্রেগা 2 নি। 



পর্ববণি বিংশত্যধিকশ তওমো হধ্যায়ঃ | ১১৪৫ 

তদস্য তরমা কণে। ব্যধমচ্চম্া স্প্রভম্। 

শরৈর্বহুতিরত্যখ্রৈঃ প্রহসনিব ভারত ! ॥৬৩। 

সবিচন্ী মহারাজ! বিরথঃ জ্রোবমৃচ্ছিতঃ | 

অসিং প্রাস্থজদাবিধ্য ত্বরন্ কর্ণরথং প্রতি ॥৬৪॥ 

ম ধনুঃ সৃতপুত্রস্ত সজ্যং ছিত্বা মহানপিঃ | 

পপাত ভুবি রাজেন্দ্র ! তুুদ্ধঃ সর্প ইবাম্বরাৎ ॥৬৫। 

ততঃ প্রহস্(ধিরথিরন্যদাদায় কাম্ম্রকমূ। 
শত্রত্বং সমরে ক্ুদ্ধে। দৃঢ়জ্যং বেগবন্তরম্ ॥৬৬| 

ব্যায়চ্ছৎ স শরান্ কর্ণ; কুন্তীপুত্রজিঘ।ংসয়! | 

সহজশে। মহারাজ ! রুক্সপুস্ম।ন্ সুতেজন।ন্ ॥৬৭॥ (যুখাকম্) 

স বদ্যমানো বলবান্ কর্ণচাঁপচ্যুতৈঃ শরৈহ | 
বিহায়সং প্রাক্রমছৈ কর্ণন্য ব্যথয়ন্ মনঃ ॥৬৮। 

ভারতকৌমুদী 

তদিতি। তর্সা বেগেনঃ বাধমহ বানাশয়ৎ ॥৬৩। 

সইতি। বি5ন্ম। পিনষ্টচম্ম।। আবিধা ঘর্নায়হ। 1৩৪ 

মইতি। সন্গ)ং গ্শধুক্তষূ। অঙ্গরাদাকাশীঙ ১৫ 

তত ইতি । দঢ়জ্য" দুঢগুমহ। ব্যাযচ্ছৎ ব্যায়ামেন শ্রমে ন্যক্ষিপত 0৮৩ ৬৭ 

তখন ভীমসেন জয় ব। মৃত্যু ইহার একটার প্রার্থী হইয়া শ্বণলঙ্ুত চন্ম 

(ঢাল) এবং তরবারি গ্রহণ করিলেন ॥৬২॥ 

ভরতনন্দন! তৎকালে কর্ণ হানিতে হামিতেই যেন অতিভীষণ ধভতর 

ব।ণদ্বার। সহবর ভীমের সেই সুন্দর চন্ম-(ড1ল) খান। বিনষ্ট করিলেন ॥৬৩। 

মহারাজ! পরে চর্দশুন্য ও রথবিহীন ভীমসেন ক্রোধে অস্থির হইয়। 

সেই ভরবারিখানা ঘুনিত করিয়া সত্বর কর্ণের রথের দিকে নিক্ষেপ 

করিলেন ॥৬৪॥ 

রাঁজশ্রেষ্ঠ ! তখন সেই বিশাল ভরবারিখান। যাইয়৷ কর্ণের গুণযুক্ত ধন্ু 

ছেদন করিয়। আকাশ হইতে ভ্রদ্ধ সর্পের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥৬৫। 

মহারাজ! তাহার পর কর্ণ হাস্য করিয়া ক্ুদ্ধ হইয়। শক্রনাশক, দুঢগ্রণ- 

যুক্ত ও গুরুতরবেগশালী অন্ত ধনু লইয়া যুদ্ধে ভীমকে বধ করিবার ইচ্ছ। করিয়। 

ব্ণপুঙ্খ ও উজ্জল।কৃতি সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৬৬--১৭ 

(৬৮. বৈহায়সং প্রাক্রমদ্বৈ-বা নি, কর্ণন্ত রথমাবিখখশি। 

১৪৪ 



১১৪৬ মহাভারতে দ্োণ-- 

স তম্ত চরিতং দৃষ্ট। সংগ্রামে বিজয়ৈধিণঃ | 
লয়মাস্থায় রাঁধেয়ে। ভীমমেনমবঞ্চয়ৎ ॥৬৯॥ 

তগ% দৃষ্টা রখোপস্থে নিলীনং ব্যথিতেক্ডরিয়মূ । 
ধ্বজমন্য সমারুহা তস্থৌ ভীমে। মহীতলে ॥৭০॥ 
তদন্য কুরবঃ সর্বে_ চারণ।শ্চাভ্যপুজয়ন্। 

বদিযেষ রথাৎ কর্ণং হস্তং তাক্ষ ইবোরগম্ ॥৭১। 
স চ্ছিন্নধন্ব। বিরথ: স্বধন্মমন্ুপালয়ন্। 

স্বরণং পৃষ্ঠতঃ কৃতব। বুদ্ধায়ৈব ব্যবস্থিতঃ ॥৭২। 
তদ্বিহত্যান্ত রাধেয়স্তত এনং সমভ্যয়[হ | 

সংরস্তাৎ পাগুবং সংখ্যে যুদ্ধাযু মমবস্থিতম্ ॥৭৩। 

ভারতকৌমুদী 
| বিভানূসং গগনমূ, গ্রাক্রমহ লক্ষেনারোহত, বাগবন্ উদ্বেজঘুন্ /৬৬। 

| ল।ং গন্তপার্থে লুর্কারিতভাবম্। অবঞ্চয়ৎ তত্প্রহারপরিহাপাহ ॥৬৯॥ 

তগিতি। বাখিতেন্দিয়মুদিপ্নচিন্তম। সমারুহা রথারোহণায়াবলন্গ্য ॥৭০| 

তদিতি। চরণ গগণবনিনে। দেবযোনিবিনেষাঃ | তার্সে)। গরুডঃ ॥৭১। 

সইতি। স্ববম্মমপুষ্ প্রদর্শনরূপং কত্তিয়ধন্মম ॥৭২| 
তদদিতি। তং আক্রমণম্, বিহত্য প্রাপ্ক্তপ্রকারেণ প্রতিহত্য । সংরস্তাহুৎসাহাও /৭৩। 

কর্ণের ধনু হইতে নির্গত বাণ সকল যাইয়া আঘাত করিতে লাগিলে, 

বলবান্ ভীম কর্ণের মন উদ্দিগ্র করিয়া লাফ দিয়া আকাশে উঠিলেন ॥৬৮॥ 

তখন যুদ্ধে জয়াভিলাধী ভীমসেনের চরিত্র দেখিয়! কর্ণ রথস্তস্তের পার্থ 
লুকায়িত হইয়! তাহাকে বঞ্চিত করিলেন ॥৬৯ 

কর্ণকে রথমধো লুকায়িত ও উদ্দিগ্ন দেখিয়া ভীমসেন তাহার ধ্বজদণ্ড ধারণ 

করিয়া ভূতলে দড়াইলেন ॥৭০॥ 

কৌরবেরা! সকলে এবং আকাঁশবন্বী চারণেরা ভীমসেনের সেই কার্য্যের 
সর্বতোভাবে প্রশংস। করিতে লাগিলেন। যে হেতু গরুড যেমন সর্প বধ 

করিবার ইচ্ছ। করেন, সেইরূপ ভীমসেন রথ হইতে কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছ! 

করিয়াছিলেন ॥৭১। 

পরে ছিন্নকাম্ম্ক ও রথবিহীন ভীমসেন ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্ষা করতঃ আপন রথ 

পিছনে রাখিয়া যুদ্ধ করিবার জন্যই দ্দাড়াইলেন ॥৭২॥ 
(৬৯)...ধ্বজালযস্থো রাধেয়ঃ...নি। (৭০) তমদৃষ্ট1-নি | (৭১)- চারণাশ্চাপ্পূজয়ন্-*. 

পি বঙ্গ বর্ধ। (৭৩) তছিচিন্কয সরাধেঃ"নি। 

€ 

সই 

স 

নে 

সদ 

| 
॥ 2৬1 ৬ গে 

সি 



পর্বর্বণি বিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ। ১১৪৭ 

তৌ সমেতৌ মহারাজ ! স্পর্দমানৌ মহাবলেখ। 
জীমৃতাবিব ঘণ্ান্তে গর্জমানো নরর্ধভৌ ॥৭8| 
তয়োরাসীৎ সম্প্রহারঃ ভুদ্ধয়ো রসিংহয়ে?। 
অস্যমাণয়োঃ সংখ্যে দেবদানবয়োরিব ॥৭৫॥ 

ক্গীণশস্ত্স্ত কৌন্তেয় কর্ণেন সমভিদ্রুতঃ। 
ৃষ্ট জ্ভুনহতান্ নাগান্ পতিতান্ পর্বতোপম।ন্। 
রথমার্গবিঘাতার্থং ব্যায়ুধ? গ্রবিবেশ হ ॥৭৬| 

হস্তিনাং ব্রজমাসাছ্য রথরুর্গং প্রবিশ্বী চ। 

পাগুবো জীবিতাকাজী রাঁধেয়ং নাভ্যহারয়ৎ ॥৭৭॥ 

ব্যবস্থানমথাকাজ্জন্ ধনঞ্জয়শরৈহতম্। 
উদ্ম্য কুগ্রং পার্থন্তস্থৌ পরপুরপ্জয়ঃ | 
মহোৌধপিসমাধুক্তং হনুম।নিব পর্ববতম্ ॥৭৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

তাবিতি। সমেতে। পুনধুদ্ধা॥ খিলিতোৌ | জীমুতৌ মেখো, দক্ধান্ছে গীমান্ে 1৭81 
তয়োরিতি। সংপ্রহারে। যুদ্ধমূ। অমুযুযাণয়োরসহমানযোঃ ॥৭৫। 

শীণেতি। মমভিদ্ধত শান: | মাগান্ গজান্। ব্যায়ুধে। নিব । সটুপালোঠ্যং 

শোক ॥৭৬। 

হস্তিনামিত্তি। এ্রং সমুভম্। রখছুগৎ ধ্বস্তরথরাশিম। মাভাহবদখ নাব্রীমত ॥৭৭| 

বাবেতি । ব্যবস্থাননবস্থিতিম্। উদ্যম হ্বদেভাবরণ।য়োোল। | যটুপাদঃ শ্লোক? 0৭৮ 

এদিকে কর্ণ ভীমসেনের সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া উৎসাহবশ'তঃ যুদ্ধের 
জন্তই অবস্থিত ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭৩। 

মহারাজ! তাহার পর ছুইট! মেঘের ন্যায় গঞ্জনকারী, পরম্পর স্পর্ধী- 

শালী, নহাবল ও নরশ্রেষ্ঠ কণ এবং ভীম পুনরায় যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥৭8॥ 

ক্রমে ক্রুদ্ধ ও অসহিথু। নরশেষ্ঠ কর্ণ ও ভীমের দেব ও দানবের ফুল্য যুদ্ধ 
হইতে লাগিল ॥৭৫। 

কর্ণ আসিয়। ক্ষীণশন্ত্ব ভীমকে আক্রমণ করিলে, নিরস্ত্র ভীমমেন অঙ্ন- 

নিহত ও পতিত পর্ধতপ্রমাণ হস্তীগুলিকে দেখিয়া কর্ণের রথপথনিবারণের 

জন্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৭৬। 

ভীমসেন জীবনার্ী হইয়া হস্তিসমূহমধ্যে যাইয়! এবং বিনষ্ট রথরাশির 
ভিতরে প্রবেশ করিয়। থাকিতে লাগিলেম, কিন্তু কর্ণকে আর আক্রমণ 

করিলেন না ॥৭৭1 



১১৪৮ মহাভারতে ছোণ-- 

মস্ত বিশিখৈঃ কর্ণো ব্যপমৎ কুঞ্জরং পুনঃ । 

হস্ত্যঙ্গা স্যথ কণায় প্রাহিণোৎ পার্ুনন্দনঃ ॥৭১। 

চক্রা ণ্যশ্বাংস্তথা চান্যদ্মদ্যৎ পশ্যতি ভূতলে । 

তভদাদায় চিক্ষেপ ক্রুদ্ধ; কর্ণায় পাণগুবঃ। 
তদস্য সর্বং চিচ্ছেদ ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং শিতৈঃ শরৈ? 0৮০। 

ভীমোহপি মৃষ্টিমুগ্যম্য বজগর্ভং স্থুদারুণম্। 
হস্তমৈচ্ছৎ সুতপুত্রৎ সংক্মরম্জ্জবনং ক্ষণাৎ ॥৮১। 

শক্তোহপি নাবধীৎ কর্ণং সমর্থ; পাঙুনন্দনঃ। 

রক্ষমাণঃ"প্রতিজ্ঞাৎ তাং বা কৃতা সব্যসাচিনা ॥৮২॥ (যুখাকম্) 

তমেবং ব্যাকুলং ভীমং ভূয়ে। ভুয়ঃ শিতৈঃ শরৈঃ | 

ুচ্ছ'য়াভিপরীতাঙ্গমকরো1€ সুহ্তনন্দনঃ ॥৮৩। 

ভারতকৌমুদী 
দিতি । তং কুগ্ছরম্। ব্যধমৎ ছিব। ব্যনাশয়ৎ (৭৭ 

চক্কাণীতি। অন্যৎ পতিতাখ্বাদিকম্। পাণগুবো ভীনঃ। অয়মপি যটপাদঃ স্লোকঃ 0৮০ 

ভীম ইতি । বজ্জগতং বজতুলাম্। তাষ্ “অহ কর্ণং হনি্াখি” ইতি প্রাপ্তক্তাম্ 1৮১ ৮২। 

তমিতি। 'অভিপরীতাঙগমাক্রান্ুচিত্তম্ ॥৮৩। 

বিপক্ষনগরবিজয়ী ভীমসেন অবস্থান করিবার ইচ্ছ! করিয়৷ অজ্জুনব।ণে 

নিহত হস্তী তুলিয়। ধরিয়।_বিশলাকরণীযুক্ত গন্ধমাদন পর্ববত ধরিয়া হনু- 

মানের ন্যায় াড়াইতে লাগিলেন ॥৭৪। 

কর্ণ আবার তখন বাণদ্বারা সেই হস্তী কাটিয়া ফেলিতে থাকিলেন। 

তৎকালে ভীমও সেই হস্তীর অঙ্গ সকল কর্ণের দিকে নিক্ষেপ করিতে 

ল[গিলেন ॥৭৯। 

সেইরূপ ক্রুদ্ধ ভীমসেন চক্র, অশ্ব এবং ভুতলে অন্ত যাহ! যাহা দেখিতে 

লাগিলেন, তাহ! তাহাই লইয়া কর্ণের উপরে ক্ষেপ করিতে থাকিলেন; কর্ণ ও 

সুধার বাণসমূহদ্বারা সে সমস্ত ছেদন করিতে লাগিলেন |৮০। 

শক্তিশালী পাঙুনন্দন ভীমসেন ক্রমে বজতুল্য দারুণ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া 

কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছ। করিলেন। কিন্তু ক্ষণকালমধ্যেই অঙ্জুনকে ম্মরণ 

করিয়। তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেম, তাহ। রক্ষা করিবার জন্য সম্থ 

হইয়াও কর্ণকে বধ করিলেন না 1৮১--৮১।॥ 

ভীম এইভাবে আকুল হইয়া উঠিলেন ; তখন কর্ণ স্ুধার বাণসমৃহদ্ারা 

ধার বার ওহার বরিফা তাহাকে মুচ্ছিতগায় করিয়া ফেলিজেন।৮৩। 



পর্বণি বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১১৪৯ 

ব্যয়ুধং নাঁবধীচ্ৈনং কর্ণ? কুস্ত্য! বচঃ স্মরন 
ধনুষোহগ্রেণ তং কর্ণস্তভিদ্রুত্য পরামুশহ ॥৮ ৪। 

বিহসন্গিব র।ধেয়ো বাক্যমেতছুবাচ হ। 

পুনঃ পুনস্ত,বরক ! মুটনকৌদরিকেতি চ। 
অকৃতীস্ত্রক ! মা যৌৎসীর্বাল! মংগ্রামকাতর 1 0৮৫। 

বত্র ভোজ্য বহুবিধং ভঙ্গ্যং পেয়ঞ্চ পাগুব ! | 
তত্র ত্বং ছুশ্মতে ! ঘোগ্যে। ন বুদ্ধেধু কদ।চন ॥৮৬। 

মূলপুজ্গকলাহারে। ব্রতেষু নিয়মেযু চ। 

উচিতস্তং বনে ভাম ! ন ত্বং যুদ্ধবিশ|রদঃ ॥৮৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
ব্যাযুধমিতি | বচ উদযোগপর্ষেক্তমূ। অহিদ্রত্য ভ্রত' গা পরমুখদস্পশৎ 1৮৪। 

বিসন্গিতি। হে তবরক। শ্শশ্ন্থবদন! "অজাতশছে। গো; কালেইপাশ্সশনা চ 

তবর? ইতামর$। সবন্র কুহসায়া কপ্রতায়ং | মক মোহাবিষ্ট। | বাল। সথ।!। 

মট্পাদোহয়ং ম্রকঃ॥৮৫।॥ 

ঘন্জরেতি। ভক্ষাং চর্ব।ম। ঘোগ্যন্তংসৎকারনিপুণস্থাদিতি ভাবঃ 0৮৬। 

মুদেতি। মণানি পুশ্পাদি ফানি চ আহরতি আনয়তীতি সং কন্মণাণ ॥৮ ৭ 

ভ।রতভাবদীপঃ 

তি ॥১--৪০॥ উপাসেপৎ সগিকর্মমগা্ 1১১৪ বাযুভুতানি বাতোদ্ধতান্তি- 

বেগবস্থি ব| ॥৪২--৬৮॥ পর়গঞ্গসপ্ষোচম্ ॥৮৭-৮০॥ তদখাদি সাণমহ সর্বান্ধ পি) 

বজগভমনভিহিতা সষ্ঠম্ ॥৮5॥ সমর্থ; সমীচীনার্থো ধশ্মাপেক্সীত্ি ঘাব২ 0৮২7৮৪॥ ভুবরকে। 

ত রে ৭56 

কিন্তু ক কুন্তীর বাক্য ম্মরণ করিয়া আন্ত্রবিহীন ভীমকে বধ করিলেন না; 

তবে দ্রুত যাইয়। ধনুর অগ্রদ্ধারা তাহাকে স্পর্শ করিলেন ॥৮৪। 

এবং কর্ণ হাস্ত করিতে করিতেই যেন বার বার এই কথা বলিলেন__ 

'শ্হীন! মুট! উদরিক! অশিক্ষিতাস্্র! মূর্খ! যুদ্ধকাতর! তুই আর 

যুদ্ধ করিস্ না ॥৮৫॥ 

পার পুত্র ! ছুন্মতি! যেখানে নানাবিধ খা্ঠ, পেয় ও চর্ব্য বস্ত থাকে, 

তুই সেই স্থানেরই যোগ্য ; কিন্তু কখনও যুদ্ধের যোগ্য নহিম্ ৮৬ 

ভীম! তুই বনমধ্যে ব্রত বা নিয়মের সময়ে ফল, গূল, ও পু আহরণের 

যেগ্য ; কিন্তু যুদ্ধ জামিস্ই না ॥৮৭॥ 
শি 

(৮৫)... বাণসংঘাতকাতর !-পি। 



১১৫০ মহাভারতে দ্রোণ_- 

ক বুদ্ধং ক মুনিত্বঞ্চ বনং গচ্ছ বুকোদর !। 
ন ত্বং ঘুদ্ধোচিতন্তাত ! বনবাসরতিতবাঁন্ ॥৮৮॥ 
সুদ ন্ ভূত্যজনান্ দাসাংস্ত্ং গৃহে ত্বরয়ন্ ভূশম্। 

থে গ্যস্তাড়ঘিভুং ক্রোধাঞ্োজনার্থং বুকোদর ! ॥৮৯॥ 
যুনিভূত্বাথবা ভীম ! ফলান্যদ্ধি স্থৃভুম্মীতে ! | 

বনায় ব্রজ কোন্তেয় ! ন ত্বং যুদ্ধবিশারদঃ ॥৯০। 
ফলমূল শনে যুক্তস্তরং তথা তিথিপুজনে | 

ন তাং শস্ত্রমমুদযোগে যোগ্যং মন্যে বুকোদর ! ॥৯১। 

কৌমারে যানি বৃভাণি বিপ্রিষাঁণি বিশীংপতে ! | 
তানি সর্ববাণি চাঁপ্যেনং জক্ষাণ্যআাবয়দ্ভূশম্ ॥৯২॥ 

অথৈনং তত্র সংলীনমন্পৃশদ্বনুষ! পুনঃ । 
গ্রহসংশ্চ পুনর্বাক্যং ভীমমাহ বৃমস্তদ ॥৯৩| 

ভারতকৌমুদী 
ক্ষেতি। মুদ্ধে উচিতে। যোগ্যঃ তাত! বহ্স।, বনবাসে রতিরস্গরাগো যন্ত সঃ।৮৮া 

সথদানিতি। সুধান্ পাচকান্, ভূত্যজনান্ পাকস্থানস্থান্, দ1সান্ ভোকনগৃহগতান্ 1৮ন| 

ঘুশিরিতি। অপি ইওক্ু। অথ ফলাশি কুত্র যার ইত্যাহ বনারেতি॥৯০। 
ফলেতি। ফ্লমূলয়োরণনে ভোজনে, ঘুক্তে। যোগাঃ। শগ্বাণাং সমুদধোগে প্রয়োগে ॥৯১। 
কৌমার ইতি । বৃদ্তানি জাতানি, বিপ্রিধাণি বিম্ধান।দীন্তপ্রিযাণি ॥উ২। 

অথেতি। তত্র হপ্তিদেহান্থরালে | বুষঃ কর্ণ; ।৯৩| 

যুদ্ধ ব। কোথায়, মার মুনিহই ব। কোথায়। অতএব বংস বৃকোদর! 
তুই বনে গমন করু। কেন না, ভুই যুদ্ধের যোগ্য নহিস্, বনবাসেরই 

অনুরাগী ॥৮৮। 

বৃকোদর ! তুই সন্বর ভোজন করিবার জন্য আপন গৃহে ক্রোধবশতঃ 

পচক, পাকগুহের ভৃত্য ও ভোজনগুহের ভূতাদিগকে গুরুতর তাড়ন করি- 

বারই যোগ্য ॥৮৯। 

কুন্তীর পুত্র! অতিদুম্মতি! ভীম! তুই মুনি হইয়া ফলভক্ষণ করিতে 
থ[ক্, বনে গমন কর্। কারণ, তুই যুদ্ধ জানিস্ই না ॥৯| 

বৃকোদর ! তুই ফলমূলভক্ষণে ও অতিথিসংকারেই যোগ্য) কিন্তু আমি 
তোকে অস্ত প্রয়োগে যোগ্য বলিয়ই মনে করি ন।? ॥৯১। 

নরনথ! বাল্যকালে যে মকল অপ্রিয় কার্ধ্য হইয়াছিল, সেই সকল রূক্ষ 
কার্য্যও কর্ণ ভীমকে বিশেষভাবে শুনাইলেন ॥৯২।॥ 



পর্ববণি বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১১৫১ 

ঘোদ্ধব্যং ম।রিধান্যত্র ন ঘোদ্ধব্যন্ত মাদুশৈঃ। 
মাদৃশৈধুধ্যম।নানামেতচ্চা ্যচ্চ বিগ্বাতে ॥৯৪। 
গচ্ছ বা ঘত্র তো কষে তে ত্বাং রক্ষিম্যতো। রণে। 
গৃহং বা গচ্ছ কৌন্তেয়! কিং তে ঘুদ্ধেন বালক ! ॥৯৫॥ 
এবং তং বিরথং কুত্বা! কর্ণো রাজন! ব্যক্ত । 

প্রমুখে বুঞ্িসিংহস্য পার্থন্য চ মহা স্সনঃ ॥:৬| 

ততে| রাজন! শিলাধোতান্ শরান্ শাখাম্থগব্বজঃ | 
প্রাহিণোৎ সুতপুত্রায় কেশবেন প্রচোদিতঠ ॥৯৭॥ 

ভারতকৌ মুদী 
যোদ্ধব্যমিতি। হেখারিন। আয! সোল্পগনত সম্বোধনমিদম্। এতদ্ছথম্ ॥৯৪। 

গচ্ছেতি। রুষে রুষ্ধাজুনো। হেবালক ! মুখ! কুখ্সারাহ ব প্রভাখত ॥৯৫। 

এবমিতি | ব্াযকখত গবনকরোত। বুফ্সিংহম্ কুফা, পার্থন্য অঙ্ছুনন্তা ॥৯৭| 

ভ।রতভাবদীপঃ 

বহবাশী ॥৮৫--৮৬॥ ব্রতেধু নিষমেধু আগন্ককেষু ।৮৭-৯২| সংলীণৎ সঙ্কুচিভাঙ্গমূ ॥৯৩৯৪। 

ব্যকখয্ৎ ভং্সিতবাঁন্ ॥৯৬--১১০। 

ইতি দ্োনপর্বণি নৈলক্গীর়ে ভারতভাবদীপে বিংশতাধিকশততগো।তপায়ঃ 1১২০। 

তাহার পর কর্ণ পুনরায় ধনুর অগ্রদ্ধারা হস্তীর অন্তর[লে লুক।য়িত ভীমকে 

স্পর্ণ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে পুনরায় এই কথ! ভীমকে 

বলিলেন_॥৯৩॥ 
“সভ্য ! অন্য স্থানে তোমার যুদ্ধ করা উচিত, আমাদের ন্যায় বীরগণের 

সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে। কারণ, আমাদের তুল্য বীরগণের সহিত যুদ্ধ 

করিলে, তোমাদের এইরূপ ছুঃখ এবং অন্যরূপ অনেক ছুঃখ হইবে ॥৯৪॥ 

মূর্খ! কুন্তীপুত্র ! যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন রহিয়াছেন, ভুমি সেইখানে 

যাও; তাহার! তোমাকে যুদ্ধে রক্ষা করিবেন; অথব| তুমি ঘরে মাও, তোমার 

যুদ্ধের প্রয়োজন কি? ॥৯৫॥ 

রাজ!! কর্ণ ভীমসেনকে রথবিহীন করিয়া মহাক্া কৃ্চ ৪ অজ্ঞুনের 

সম্মুখে এইরূপ গর্ব করিলেন ॥৯৬। 

রাজা! তদনন্তর কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে অঙ্জুন কর্ণের প্রতি শিলাপরি- 

মাজিত বছুতর বণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৯৭। 

(৯৬)...কণে। রাজন! ব্যকখয়ৎ"" পি। 



১১৫২ মহাভারতে দ্রোণ- 

ততঃ পার্ঘভূজো ৎস্থক্টাঃ শর1৫ কনকভৃষণাঃ | 

গ।ণীব গ্রতবাঃ কর্ণ হংসাঃ ক্রৌঞ্চমিবাবিশন্ ॥৯৮। 
স ভূজস্গৈরিবাবিকটর্মাণ্তীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ | 
ভীমসেনাদপাসেদৎ সৃতপুত্রং ধনঞ্জয়ঃ ॥৯৯ 
সছিননধন্থ। ভীমেন ধনগ্জয়শরাহতঃ | 

কর্ণে। ভীমাদপায়।সীদ্রেথেন মহত।| ভ্রুতম্ ॥১০০।॥ 

ভামেোহপি সাত্যকের্বাহং লমারুহা নররভঃ | 

অন্বয়াদ্ভ্রতরং সংখ্যে পাগুবং সব্যসাচিনমূ ॥১০১। 

ততঃ কর্ণং সমুদ্দিশ্য হবরম।ণে। ধনঞ্ভীয়ঃ | 
নার/চ" জ্রোধতা রগ; প্রেখীন্ম তুযুমিবান্তক? ॥১০২। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। শিপাদৌতান শিপাঘর্ষণেন পরিষ্কতান্, শাখামূগব্বজঃ ক পির্ধ্বাজো ইজভুন; ॥৯৭। 

তত ইতি। গাপ্তীবাং প্রতবপ্ঠি শির্চ্ছন্থীতি তে। কৌঞ্চং তদাখাং পরত্ম্1৯৮| 

সইতি। আবিষ্টের্ন্তগ্রবেখোগ্িটতঃ। অপাসেধহ অপাপারয়ং ॥৯৯। 

সইতি। ছিনসন্থ। কপ।নক্ষেপেণ। অপাদ।সীং অপাসরং ॥১০০| 

ভীম ইতি । উহ্ৃতে অনেনেতি বাহে। রথস্থমূ। অন্বপ্াদন্বগচ্ছৎ ॥১০১। 

তত ইতি। প্রৈষীং ন্যক্ষিপশ ॥১০২॥ 

তাহ।র পর অজ্জবনের বাহুনিক্ষিপু, গাঁন্তীব হইতে নির্গত, স্বর্ণভৃষিত বাণ- 

সমূহ যাইয়।-_হংসগণ যেমন “ক্রীঞ্চপব্বতে প্রবেশ করে, সেইরূপ কর্ণের দেহে 
প্রবেশ করেতে লাগিল ॥৯৮। 

ক্রমে অজ্জঞন গন্ধ প্রবেশে গ্ভত সপের ম্যায় গান্তীবনিক্ষিপ্ূ বাণদ্ধারা কর্ণকে 

ভীমসেনের নিকট হইতে সরাইয়। দিলেন ॥৯৯॥ 

ওদিকে ভীম কণের ধনু ছেদন করিয়াছিলেন, অঙ্ছুনও বাণদ্বারা তাহাকে 

আঘাত করিতেছিলেন। ম্ুৃতরং কর্ণ বিশাল-রথারোহণে সত্বর ভীমের 

নিকট হইতে সরিয়া গেলেন ॥১০০। 

নরশ্রেষ্ঠ ভীমও সাভাকির রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে ভ্রাতা অর্ছদনের 
অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥১০১॥ 

তদনন্তর ক্রোধে আরক্তনয়ন তজ্জুন ত্বরান্বিত হইয়। কর্ণকে লক্ষা করিয়া__ 

যম যেমন মৃত্ত্যকে প্রেরণ করেন, সেইরূপ একটা নারচ নিক্ষেপ 
করিলেন ॥১০২॥ 



তে হাভা 'বতন্ন 
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দশমখণ্ডম্ 

দর্নীচা্যয 

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়! ভারতভাবদীপ- 
সমাখ্যয়! টীকয়। 

আহাকসহোপীধ্যাশ্র-ভাক্সভীচার্ধ্য- 

শ্রীহরিদাঁসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া 
ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টাকয়! তৎরুত্ত- 

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম 

গন 9... 

কলিকাতা ৪১ সংখ্যকন্ুরিবত্তবস্থ সিদ্ধান্তবিদ্ঠালয়াং 
সিদ্ধাস্তবাগীশেনৈন প্রকাশিতঞ্চ 

১৩৪৪ বঙ্গাবে 

ঘভকপঞ্গে মুল্যং ১২ সাধারণপক্ষে মূল্যং ১, 





পর্বণি বিংশত্যধিকশ ততমো হধ্যায়ঃ | ১১৫৩ 

সগরুক্।নণিবাকাশে প্রার্থযন্ ভূুজগো মন্ । 
নারাচোহভ্যপতৎ কর্ণং তুর্ণং গাণ্তীবচোদিত; ॥১০৩। 
তমন্তরীক্ষে নার[চং দ্রোণিশ্চিচ্ছেদ পত্রিণ|। 
ধনঞ্জয় ভয়।ৎ কর্ণমুজ্জি হীর্ঘন্ মহারথঃ ॥১০৪। 

ততো দ্রৌণিং চতুঃসন্ট্যা বিব্যাধ কুপিতোই্জুন | 
শিলীমুখৈর্মহারাজ | মা গান্তিষ্ঠেতি চীত্রবীৎ ॥১০৫॥ 

ম তু মন্তগজাকীর্ণমশীকং রথদক্কুলম্। 
তুর্ণমভ্যা বিশদৃদ্রোণির্ধনপ্নয়শরাদ্দিত? ॥১০৬| 
ততঃ সবরণপৃষ্ঠ।নাং 1 চাপানাং কৃুজতাং রণে। 

শব্দং গা গা কৌন্তেয়োহভ্যতবদ্ধলী ॥১০৭। 

ধনগ্যস্তথা ঘান্তং তং পৃষ্ঠতে। দ্রোণিমভ্যয়াৎ। 
গা [নং শরৈঃ সংত্র।সয়ুন্ বলী ॥১০৮। 

রি 

সইটি। গক্গ্ান গকছ়। গা বেন চেধিত; প্রেবিতত ॥১৫৩। 

তমিতি। টা িাইী। পাঁনব। বাখেন। উর হার্ঘন্ উদ্ধ ৪ মিচ্ছন ॥১. ০] 

ভতভইভি। নিব্যাপ ভাছদাযাস। শিশাএখৈবাশৈ?, যাগ ন গন্ছ 0১০৫। 

সইতি। অনীক কৌরবটৈহম। অভাবিখৎ আস্মবক্ষার্থ: গ্রাবিখহ ১০৬] 

তত ইতি । কঙ্দভামব্যক্ত, শখ” কুবতাম্। কৌকছেঘোহজনুনত অভ্যভব্তিবশ্চক1? 0১০৭ 

তখন গাণ্ডীবনিঞ্ষিপু সেই নার।চট।-বিশালসর্প।ভিলাধী গরুড়ের ন্যায় 

কর্ণকে লক্ষা করিয়। দ্রুত আকাশে উঠিল ॥১০৩। 

এই সময়ে মহারথ অশ্বথামা হঙ্জরনের ভয় হঈতে কর্ণকে উদ্ধার কিনার 

ইচ্ছ। করিয়। একটা লাণদ্বারা আকাশেই সেই নারাচটাকে ছেদন 

করিলেন ॥১০৪। 

মহারাজ! তাহাতে অর্জুন ভুদ্ধ হইয়া চৌবটিটা বাণদ্বারা অশখাম।কে 
বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন-_'য।ইও না, থ।ক? ॥১০৫॥ 

তৎপরে অর্জনশরণীড়িত অশ্বখামা মন্তহস্তিসমাকীণ ও রথপরিপুর্ণ 

কৌরবসৈন্যমধো যাইয়। সহর গ্রবেশ করিলেন ॥১০৬। 
তদনন্তর বলবান্ অঙ্ছ্বন গাণ্তীবের শব্দে স্বর্খিচিতপু্গ ও আবাক্তশন্দ কারা 

অপর নী শব্দকে অভিভূত করিলেন ॥১০৭॥ 

(১5৪) তঘনুরিক্ষে নারাচমূ.. নি। (১০৮) । পু্টছে। দৌণিদন্বঘাগপি। 

১৪৫ 



১১৫৪ মহাভারতে দ্র 

বিদ্বা্্য দেহান্ নারাচৈর্নরবারণবাজিনামৃ। 
কঙ্কবহিণব।সেভির্বলং ব্যধমদড্ছুনঃ ॥১০৯। 

তদ্বলং ভরতশ্রেষ্ঠ! সবাজিদ্বিপমানবম্ | 

পাকশ।সনিরায়স্তঃ পার্থ সংনিজঘাঁন হ ॥১১০॥ 

ইতি উ/মহ(ভারতে শতপাহকআ্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা, দ্েণপবণি 

জয়দ্রথবধে ভানপ্রবেশে ভামকণবুদ্ধে বিংশত্য- 

বিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
কিক 

একবিংশত্য ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ 
5 € ও বিউটি ভন 

তি 

ধুতরা উবাচ। 

অহ্ন্যহনি মে দীপ্ত বশঃ পততি সঞ্জয় !। 

হতা মে বহবে। ঘোধা মন্যে কালস্ত পর্য্যয়ম্ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
ধনগর ইতি। অন্বানত প্গাপমূ, সা হামদন্ দ্ৌ নমর ॥১০৮। 
বিদাষ্যেতি। ব্বঠিশবামোভির কঙ্কমসবপক্ষারৃতৈঃ বাধমজ ব্যনানযত ॥১০৯। 

তদিতি। পাকশাসনিরজনত আয: আন্টোহপি ॥১১০। 
ইতি মহাখভোপাপ্যাম ভারঙা।চাঘা-শীহরিদস্পিন্ধা গুবাগীন ভট্টাচাম্যবিরচিতাধা* মহাভারত 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীদমাখা" ফ্বোণপর্কীণি অযদরখবণে বিশতভাপিকশঙত তযোহপাদু 1৭ 
77039) 

হণীতি। দীপ্ুদুঙ্নম্, পততি লতি পায় পরিবর্তনম্ ॥১। 

অশ্বথাম। সেইভাবে যাইতে লাগিলে, বলবান্ অঙজ্জ্রন বাণদ্বার| সন্বস্ত 

করতঃ অশ্বথাম।র পিছনে অনতিদীর্ঘ পথ গমন করিলেন ॥১০৮।॥ 

পরে অজ্জুন কন্ক ও মরুরপক্গযুক্ত ন।রাচসমূহদ।রা! দেহ ধিদীর্ণ করিয়। 

করিয়। কৌরবপক্ষের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥১০৯॥ 
ভরতত্রেষ্ঠ ! অজ্ঞন পরিশ্রান্ত হইয়াও হস্তী, অশ্ব ও মন্ুয়োর সহিত 

কৌরবসৈন্ত সংতার করিতে থাকিলেন? ॥১১০। 

ও (১০৯-**বরবারশবাজিনাম্-পি। * -সপ্ততিংখদবিকখভতমোইপ্যান বঙ্গ বর্ধ) 

“**একোনচত্বারিংশদধিকশততমোহ্ব্যায়ণ বা রাশি। (১) অহন্যহশি চোদ্দীপ্রম্ ..পি। 



পর্্বণি একবিংশত্যধিকশততমে হধ্যায়ঃ | ১১৫৫ 

ধনগ্জয়ঃ সুসংক্রুদ্ধঃ প্রবিষ্টে। মামকং বলম্। 
রক্ষিত দ্রৌণিকর্ণাভ্যামপ্রবেশ্াং উজ ॥২। 
তাভ্যা মুজিতবীর্য্য।ভ্য।ম।প্যায়িতপর!ক্রম 

সহিতঃ কৃষ্চভীমাভ্যাং দিনা চ॥৩॥ ডক 

তদ। প্রভৃতি মাং শোকে দহত্যগ্রিরিবা্য়ম্। 

গ্রস্তাশিব প্রপশ্যামি ভূমিপালান্ সসৈন্ধব|ন্ ॥8॥ 

অপ্রিয়ং সুমহ কৃত্ব। গিন্ধুরাঁজ? কিরাটিন? | 
চক্ষুবিষয়মীপননঃ কথং জাবিতমা প্র যাহ 1৫1 

আনুমান।চ্চ পশ্য।মি নাস্তি সঞ্চয়! সৈহ্ধবঃ। 
বদ্ধান্ত তদ্যথা বৃং তম্মাম চঙ্গু সঞ্ভীয় ! ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 
পনেতি | ফোবিরশ্গখাম।। উদ্জিতবীগ্যাভ্যাত শি ভা।মাদিন! বমরদ্ধিপ্রাপব্ণা শ্যাম 

চিনি পকহবিঞষঃ | শিনীনানুনভেণ শিশিবিএআেন সাভাবিনা 90২০৩] 
125 ভদেতি। ০১৮ কামাধিকম্। সমৈহ্ধবাণ্ হঘধনমঠিতান 19] 

অপ্রদমিতিতি | অগ্রিষম্ অভিমন্রাবপন্ূপম। আপন গ্রাপু )৫॥ 
এ 

৩। পম জানানি। ইসহ্ধবহ সিঙ্ধীবাছো। আহহ | গা ভান 9] 

পুভবাত্টী বলিলেন_সঞ্চয়! দিনে দিনে আমাব উদ্দ্রল মশ গলিত 
হইতেছে, আমার বভতর যোদ্ধা নিহত ভইয়াছেন। এতরাং আমি মনে 
বরি--কালের পরিবর্তন হইয়াছে ॥১। 

অশ্বথামা ৪ কণ যাহা রক্ষা করিতেছিলেন, স্তর) যাহ। দেবগণের ও 

প্রবেশের অযোগ্য ছিল, অজ্ন ভ্রুদ্ধ হইয়া আমার সেই সৈম্বামধো আসিয়া 
প্রবেশ করিয়াছে । তা'র পর আবার মহাবল কৃষ্ণ ও ভীম তাহাগ পরক্রণ 

বন্ধিত করিয়াছেন এবং শিনিবংশশ্রে্ঠ সাভ্যকিৎ আসিয়। তাহার সহিত 
মিলিত হইয়াছেন ॥২-৩॥ 

(ইহা যখন শুনিল।ম,) তদবধি-_অগ্নি যেমন আশ্রয় দ্ধ করে, সেইরূপ 

শোক আমাকে দগ্ধ করিতেছে। (স্থল কথা) এখন অঙ্গন যেন জয়দ্রথের 

সহিত রাজগণকে গ্রাস করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি ॥৪। 
হায়! সিন্ুরাজ অজ্জুনের গুরুতর অপ্রিয় কার্ধা করিয়া এখন তাহার 

দৃষ্টির বিষয় হইয়া কি করিয়া জীবন রক্গ! করিবেন 1৫॥ 

৪)"' অগ্িরিবাশম্., বঙ্গ বদ্ধ বা মি | 



১১৫৬ মহাভারতে দোণ-- 

ঘণ্চ বিক্ষোভ্য মহতীং সেনামালোড্য চাসকৃছ। 

একঃ গ্রবিন্টঃ মংস্রুদ্ধো নলিনীমিব কুগ্রঃ ॥৭| 

তন্থ মে বুঞিঃবারস্ত আহি ঘুদ্ধং বথ।তথঘ্ । 

ধনগ্তয়।থধে ঘস্ত কুশলো হমি সঞ্জয় । ॥৮॥ (বুখকম্। 

সঞ্জয় উবাচ । 

তথ। তু বৈকর্তনগাড়িতং ও ভীমং প্রয়।ন্তং পুরুধপ্রবারঘ্। 
সমীক্ষ্য রাজন! নরমুখ্যমধ্যে শিনি গ্রবীরোহনুষযৌ রথেন ॥৯॥ 

নদন্ ঘথ| বজদরন্তপান্তে স্বলন্ বথা জলদান্তে চ মুর্ধ্যঃ | 

শিদ্বনমিতরান্ ধনুষা দুটেন মংকম্পয়-স্তব পুত্রন্ত মেনাম্ ॥১০॥ (বুঝকম্) 
ৰা 

তং ঘান্তমশে রজতপ্রক।শৈরায়োধনে বার বু নদনন্। 

নাশরু/,বন্ বারযিহং পায়? সর্বে তথা ভারত! মাধবাগ্র্যম্ ॥১১। 

ভারতকৌমুদী 
॥ ইভি। নলিনীং পদ্মসরমীম্। তিতা মাতাকেঃ। ফন বহবতত কুখল উল্তিনিগুএও ৮9৮) 

তখেতি | বৈকিনেন করেন পাড়িতস। শিশিপ্রবীরা সাহার ববরো] ৭) 

ভপাখডে গীমাবমানে। জপদানে মেদাপগথে | অনি ৭1 “এল 1৯7১০] 
রর শপ ত 2৯5 1১7 +৮৩-7- ঘ 

তসিতি। বু তগ্রকানৈ বুদতবচ্ছ্ ধাপ আদা সনে বি সিন 15১ 

আুভরাঁং সঞ্জয়! আমি অনুমানে বুঝিতেছি-জয়দ্রখ নাই) (হস বাহ 

হউক,) সপ্তয়! মেই যুদ্ধ যেরূপ হইয়।ছিল, তাহা তুমি আমার নিকট খল ৬ 

হস্তী যেমন পধ্াময় সরোবর বিক্ষু্। ও আলো।ডিত করে, সেইরূপ খিনি 

রুদ্ধ হইয়। একাকী বার বার বিশাল সৈন্ত বিশ্বুপ ও আলোড়িত করিয়া প্রবিষ্ট 

হইয়/ছিলেন, অজ্দ্রনের জয়ের জন্ত যইবান্ ও বফ্িবংশশ্রে্ট মেই সাত্য টা 
যুদ্ধের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে আম!র নিকট বল। সঞ্জয়! তুমি বলিতে 

নিপুণ" ॥৭--৮। 

সপ্তয় বলিলেন_ রাজা! পুরুবপ্রধীর ভীমসেন কর্ণকর্ভক গ্াড়িত হইয়। 

সেইভ।বে বীরগণমধ্যে গমন করিতেছেন দেখিয়া শিনিবংশ প্রবীর সাত্যকি 

রথারোহণে তাহার পশ্চাতে যাইভে লাগিলেন। ভৎক্ালে তিনি গ্রীম্ম।বসানে 

মেথের ন্থায় গন করিতে থাকিয়া এবং মেঘ অপশ্থত হইলে শ্র্য্যের তুল্য 

তেজন্বী হইয়া দৃঢ় ধনুদ্বারা শক্রগণকে স্হার করতঃ আপনার পুত্রের সৈশ্য- 

গণকে কীপাইতে থ।কিয়া যাইতেছিলেন ॥৯--১০॥ 

হৃ 0 

(১১). বীরতরং নদস্তুমূ. ঝ| নি। 



পর্বনণি একবিংশত্যবিকএতভমৌ হ্যায় । ১১৫৭ 

অমর্ষপূর্ণস্তরশি বৃত্ত ভষে। বা শর।সনা খু পন বনু ৰ 

অলম্ুষঃ সাত্যকিং মাধবাগ্যমব রয় দ্।লবদোশভপভ্য ॥১২॥ 
তয়েরভুন্ভারভ! অন্প্রহরে। বব|বিধে। বড় কশ্চিৎ। 

প্রেক্ষন্ত এব|হবশোভিনো তে যো বা স্তর 

অবিধ্যদেনং দশভি? কনা রা 

অন।গতানেব তু তান্ কা শ্চিচ্ছেদ বণে; গাজী হপি ॥১৪। 

পুনঃ স বাণৈত্ত্িভিরগিক্ জর ৩? ভগাখেত। 

বিব্যাব দেহ।বরণং বিদা্য তে সত্যকে রাবিখিন্ড; এরাগম্ 1১৫) 

ভারতবৌমুদী 

অথধেতি | আনিািদেবী অপনাজনেন খুকারাত এজন দান 02২৭ 

তযেবিতি। সম্থরচারে। যু । পদদোহসঙ্ধেবিকনিক হাহ পিস এব ত ন মান্ধ:॥5০। 

কলা লিট পা; ২৮ 214, লে ই 115771৭161১ সু 
আণণ)ণাও । 17২ বা6ন 1 ০৮ হ৩5].৭ 25৩ 017 | ১5) 

ভাবভভাবদাপ, 
9 45237-42505325 ্ বারা রেরোরান, ু 

মুভগ্হন] তি ॥১--১২॥ হিস শ্রে খপ বসান তি হকি 9 নশম9)ত 02৩৭ প্রমথ 

৪ /১২--২9॥ 

ঠতি ৈ ধ্ ও ৮ লা; 91177 বাঁ *৮7৮7115 ৫ টলিঠ নত) লি জি ক ৬5701210115 12 

হত তরে] নণি লক 25৭ ৮1৬৮1411105 লী বধ ১ রর হন 1৮100175054 ১] 

তরতনন্দন! বীরশ্রেষ্ঠ ও নধুবঅপ্রান আত)কি রাস্থলে গন করিতে 

থকিয়া রজতের ন্যায় শুভ্বর্ণ ঘোটকচ।লিত রথে যাইত সি আপনার 

পাঙ্দছের সমস্ত যোদা€ ভাহাকে বারণ করিতে সদথ হইলেন এ0১ 

৩খন ক্রোধে পরিপূর্ণ, ঘুদ্ধে অপলামা ধনুদ্ধির ৪ সগনয়কবচনা। রী রাজশ্রেষ্ঠ 

অলঙ্বথ অগ্রণর্তী হইয়া নধূবশেশ্রেষ্ট সাতাকিকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত 

হুইচেন ॥১১।॥ 
ভরতনন্দন! তাহার পর, পুর্বে যেরূপ কান যুগ আধ হর নাই, সেইরূপ 

তাহ।দের যুদ্ধ হইতে লাগিল । তিখন আগশাণ পির ও পিণক্ষের যোদ্ধারা 

সকলে সেই যুদ্ধশে।ভী বীর ছুই জনকে দেখিতে টার ১১৩ 

পুরে রাজশ্রেষ্ঠ অলখুব দশটা বাশার! আ/ত্যকিকে বিদ্ধ করিবার জন্য 

ভাহা ক্ষেপ করিলেন সাত্যকিও বাণদার। অন।গিত এুব্স্ধ।তেই সেঞচলিকে 

ছেদন করিলেন ॥১৪। 
অলন্বধ পুনরায় কণপর্্যন্ত ধন্গু জাকধণ করিছ! শুধার ও সুপ অগিঙলয 

তিনটা বাণদার। সাতাকিকে ধিদ্ধ করিলেন ভিখন সেই বাণ্গুলি বাইয়। 

সাত্যকির বন্ম ভেদ করির। তাহার এরখরে প্রবেণন করিল ॥১৭॥ 

(১৫) ..আবিবিশ্তঃ পৃষতকাঃ-শি। 



১১৫৮ মহাভারতে দন 

তৈঃ রাগ বৈবিদারধ্য বাণৈনিশিতৈদ্থ লি্টিঃ। 
আ।জগ্রিবাৎস্তান্ রজত প্রকাশানশ্বাংস্চতুভিশ্চতুরঃ প্রমথ ॥১৬॥ 
তথা তু ৪৮৪ নপ্ত। পিনেশ্চক্রধরগ্রভীবঃ | 

অলনুমন্তে।ভমবেগবদ্চিরশ্বী'শ্চতুভিনিজঘান বাণৈ? ॥১৭॥ 
আঅথাস্ত সুতস্য শিরে। শিকৃত্য ভল্লেন কাঁলানলমন্লিছেন | 

সকুগলং পূর্ণনশি প্রকাশং ভ্রাজিফুৎ বভ্তৎ নিচকর্ত দেহ ॥১৮। 

শিহত্য ত' পাথিবপুত্রপৌত্রং সংখ্যে বুনন: গ্রম।ণী। 
ততোহন্বয়াদজ্ভুনমেৰ বীরঃ সৈন্যানি রাজস্তব সনিবা ধ্য ॥১৯॥ 

আন্ব।গভ" বুঞ্জিবরং মশীক্ষ্য তথারিমধ্যে পরিবর্ভমন্ম্ | 
ন্ত কূর্ধণামিমুতির্বলানি পুনঃ পুনর্বা যুমিবাভ্রপুগান্ ॥২০। 

তনোহবহন্ সৈহ্ধবাঃ সাধ দান্তা গোঙ্গীরকুন্দেন্দুহিম প্রকাশ 

সবণল।লাবততা? সদশ্ব। বতে। ঘতঃ কাময়তে নুমি'হ? ॥১১। টা 

ভারতকৌমুদী 
ত। আকণপূলেঃ আকণারইব্টনিক্িপে | চে বানা: ১৫1 

হরিতি। অঙ্গ পাতাকে, অগ্রিবছুজ্জলেঃ অনিপবদ্ধেগবধিষ্ঠ | গস হেন )১৬। 
তখেতি। ভরন্বী বলবান্, শিনেনগ। পৌব্ত ৯এধর প্রহাবং ধন শা গর হাব ॥১৭| 

অথেি। হাতল মারথেত শিরৃতা ছি! | শালিযু উত্ঞ শম, শ5ক% চিস্ছেন ॥১৮। 

নিহত্যোহ। পাথিবঘোবের পুত্র্চাসৌ পৌনন্েতি হম গ্রুনাগ শক্রমদ্ধী ॥১৩। 

অলগুষ ঘেই বাণগুলিদারা সাহাকির দেহ খিদীর্ণ করিয়। অগ্নির সায় 
উজ্জ্প, বঘুব তুল্য বেগবান ও স্রধার অপর চার্ট! বাণদারা সাহাকির 

রজত হুল্য শুবর্ণ চারিটা অশ্বকে সবলে আঘাত করিলেন ॥১। 

অলম্বষ সেইভাবে আঘাত করিলে, বলবান্ ও কৃষ্ণের তলা প্রভাবশ।লী 

সাত্যকি মহাবেগযুক্ত চারিটা বাণদ্ধারা অলথুষের চারিটা আশ্বকে বপ 

করিলেন ॥১৭॥ 
৬ৎপরে সাত্যকি অলমুুষের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া প্রলয়কালের 

আগ্রির ন্যায় উজ্জল 'একট! ভল্পদারা কুগুলযুক্, পূর্ণচন্ের স্যায় সুন্দর ও উজ্জল 

অলম্বষের মুখখানিকে দেহ হইতে কাটিয়া ফেলিলেন ॥১৮। 
রাজা! তদনস্থর যছ্বংশশ্রেষ্ঠ ও শক্রবিমন্দ্ী মহাবীর সাতাকি রাজার 

পুত্র 'ও রাজরই পৌত্র অলম্বুষকে বধ করিয়া আপনার সেন্তগণকে বারণপুর্ববক 
অজ্জনের দিকেই গমন করিতে লাগিলেন ॥১৯।॥ 

(১৭) চঞধরপ্রবীরঃ-.পি। (২০)."বুফ্বীরম্ন বা নি। 



পর্ববণি একবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায় | ১১৫১ 

অথান্সরজাস্তে সহিতাভিপেতুরন্যে চ যোবাস্তবরি তাস্ত্রপায়।; | 

কৃত্বা মুখং ভারত ! যোবমুখ্যং ছুঃশীসনহ ত্বৎস্থতমজমান । ১১ 

তে সর্ববতঃ সম্পরিবা্ধ্য সংখ্যে শৈনেয়মাজদ্ব,রনাকসাহা; | 

সচ।পি তান্ গ্রাবর; সাঁভৃতানাং হ্যবারযুদ্ধাণজালেন বাঃ ॥২৩। 

নিবার্ধ্য তাংস্তণনমিব্রঘাতী নণ্ড। শিনেঃ পত্রিভিরগিকল্সেঃ | 

হুঃশাসনস্ত। [ভিঘ। ন বাহানুগ্যম্য বাণাঁমনমাজমীঢ ! | 

ততোহঙ্জুনে। হর্ধষবপ মংখ্যে ঠা দৃষ্ট। পুরুষপ্রবারঘ্ ॥২১। 

ইতি আমহভারতে শতপাহআাং সংহিত ই দো ণপরদশি 

জযদ্্থবদে অলন্ুধরাজবধে একবিদ* উনি ০ * 

ভারতকৌমুদী 

অশিত | নাগ শু খিএগ ও মি দহম। অশপপগান্ সেখষমহীন 1 িগ্াবা, ৭ 

পেশীদাত সান মমাণত দাহ শক্তি, গেশীবাধিবচ্ছুত্! হত । স্ব্রঙগপেন বাহিত, 

আুতদেত।: 1২০--৯১। 
পি 

আনা »। রহ ত1 হত কথ।ও রে মগ! না [1পেহপি ১1. ন্বাব্, নয মুনিহ বে বিএম ২50 

তইতি। অন্পুবিবাম্য পূ, রুবেছা। | অনীকং * [ত্র হ্যাং সত ইত তে পৃন্মতন 7১৩] 

বৃষ্িবি এ শশেঠ সংঙাকি এক শক্সঙ্গট হইতে নিত হইয়। এনা শরুসম়হ- 

মধ্যে আসিয়া পডিয়।ছেন এবং লাযু যেখশ মেখসম হত বিনাশ বরে, সেইরপ 

বানদ্ার! বাব ধার কৌরপসৈন্ত বিনাশ করিতেছেন, এই সমস্ত দেখিয়া সিক্গ- 

দেশীয় সমাক্ শিক্ষিত, গোছুপ্ধ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও হিমের সায় শুভ্বণ এবং 

সর্ণভালে আনুতদেহ উন্ভম অশ্বগণ -নরশ্রেচ সাত্যকি যে দিকে তয দিকে 

যাইবার চ্ছ। করিতে লাগিলেন, সেই দিকে সেই দিকেই তাহাকে বহন বপিয়া 

লইয়া যাইতে ল।গিল ॥১০--৯১। 

অজনীটবংশীয় ৬রতনন্দন ! তাহার পর আপনার পুত্রের এবং আগনার 

পক্ষের অন্য যোদ্ধারা সম্মিলিত ও হরান্বিত হইয়। আপনার পৃত্ন চঘাদ্ শো 

দুঃশীসনকে অগ্রবর্তী করিয়া! সাভ্যকির অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥১১। 

বিপক্ষসৈম্তনিবারণনিপুণ সেই বীবের। সকল দিকে সাহাকিকে বেষ্টন 

করিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। খন আকফভবংশশ্রেষ্ঠ মহাবার সাহ্যর্কিও 

বাণসমূহদার| তাহাদিগকে বারণ করিতে থাকিলেন ॥২৩| 

(2 অনীকসঘা...শি। ৯: ৮. আক্টতিশদধিকশততঘোতদ্যায় বদ বন্ধ, ৭ 

চস্বারিংখদধিকশততমো হপ্যায়ণ বাঁ রানি। 



দ্বাবিংশতাযধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 

সঞ্জয় উবাচ। 

তপ্ত তং মহ।বাভুং ছুঃশাসনরখং প্রতি | 

ইরিত" জরণায়েনু ৫ ॥১॥ 

ভ্রিগর্ভান।ত মহন; জুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ | 

সেন।সঘূদ্রাবিষ্টমনন্তং পর্ধ্যবারয়ন্ ॥২। (যুগ্বাকস্) 
অথেন” রথবণশেন সর্দবতঃ সন্িবারধ্য তে। 

অবাকিরন্ শর্তে; ক্ুদ্ধাঃ পরমধন্থিনঃ ॥৩। 

[রতাকৌমুদী 
নিবাখোহি। লাতান অঙ্ান। হাখামনা বল | পুধামপ্রবীরা মাতাবিম্। সট্পাদোহষা 

শ্রোক ॥২5। 

ইতি মহামহোপাব্ার় ভাবভাচামা আহরিবানদিদ্ধন্থবাগাশ ভটাচাধ্যবিবচিভাঘাহ মহ! ারত- 

টাকায়, ভ।রতাকৌনুদীস্মাথাথাহ দ্রোখপব্দি জদদ্রখববে একবিংখহ্যবিকশভতমোহপা[ঘঃ ॥5। 
মশা ১ 0 

শে 

তি খখণাযেধু হর্স মন্তাক্কোধু কম্মছে | আবিষ্টহ প্রবিইমূ 1১২৪ 

উস | রানা” বংখেন সমূতেশ, অনিবাদ পরিবেষ্টা। শরারাহ বাতের মম, ॥৬। 

এবং অজমীটনন্দন। শব্রহন্থ। সাত্যকি সত্বর তাহাদিগকে বারণ করিয়া 

ধনু উত্তোলনপুবক্ধ হাগিভলা বাণসমৃহদ্ধারা দুঃশাসনের অশ্বগুলিকে বধ করি- 

লেন। পরে কুদ্ৎ «ও শক্দ্রন পুকবশ্রে৮চ সাতক্িকে দেখিয়া জানন্দ লাভ 
করিলেন" ॥১৪ 

৩ 

5০০ 

সপ্য় বলিলেন-_-অজ্জ্রনের জয়াভিলাধী মহাবাভ সাত্যকি দুঃশাসনের 

রথের দিকে গনন করিতে উদ্ভত এবং সত্বর কর্ডব্য কার্ষোর প্রতি বরাঘ্িত 

হইয়া! অনন্থ কৌরবসৈন্যসমূদ্ূনধো প্রবেশ করিলে, স্বর্ণথচিতধ্বজ ত্রিগর্তদেশীয় 

মহাধনুদ্ধরের। যাইয়। ভাহাকে পরিবেষ্টস করিলেন ॥১২। 

অনন্তর দেই মহা সন্ুদ্ধরের। ক্রুদ্ধ হইয়া রথসমৃহদ্বার। সাতাকিকে পরিবেষ্টন 
করিয়। তাহার উপলে বাণসমহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৩ 

7 রা 
1 
ৰা (১) শুনবে ন--প | (২) “তা হুতি পথ্যবারদন_ পি | 



দ্বাবিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১১৬১ 

অনয দ্রাঁজপুত্রাংস্তান্ যতমান।ন্ মহারণে। 

এক? পঞ্চাশতং শজন্ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রম: ॥8॥ 

সম্প্রাপ্য ভারতীমধ্যং তলঘোষলমাকুলম্। 

অসিশক্তিগদা পুর্ণমপ্রবং মলিলং ঘথ। ॥৫॥ (ঘুখাকদ্। 

তত্রারভুতমপশ্য।ম শৈনেযচরিতং রণে। 
প্রতীচ্যা" দিশি তং হু প্রাচ্যাং পশ্যাম লাঘবাৎ ॥৬॥ 

উদ্দীচীং দক্ষিণাং প্রাচীং প্রতাচীং বিদিশস্তথ। 

ৃতা িবাচরচছ, রে! যথা রথশতং তথা ॥৭॥ 

তদদৃষ্টন চরিতং তস্য পি'হবিক্রান্তগ।মিনঃ | 

ত্রিগর্ভঃ সংন্যবতন্ত সন্তপ্তাঃ স্বজনং প্রতি ॥৮| 

তমন্যে শুরসেনান। শুরা; সংখ্যে ্যবারয়ন্। 

নিয়চ্ছন্তঃ শরব্র তৈর্মভং দ্বিপমিবাক্কুশৈঃ 1১। 

ভারতকৌমুদী 

অজমদিতি । যতমানান্ জে ভাবী কৌববী দেনা হল মধাম তলগোযেন হা 

বরণশন্দেন স্দাকুল' ব্যাপ্ূনূ। অপৰধ ন্তরিণৃগ্ঠমূ। সলিল সমুভগলম্ 18701 

তত্রেতি । বনৈনেযচরিত সাহাকিকাধাম। লাঘব।হ দ্রতগমনাত 05॥ 

উদীচীমিতি। বিদিনে। দিগন্থরালানি। শব সাতাবিত | ৭॥ ্ 

শ্য। সন%্প1 শোক ত 17] 

চা নিরচ্ছন্থঃ স্থস্থান এব স্থাপন শরানাং আাতৈ স্মুঠৈ ॥৯॥ 

ক্রমে যথার্থবিক্রমশালী সাত্যকি নৌকাশুন্ত সমুদ্রজলের ভুলা, অসি, 

শক্তি ও গদায় পরিপূর্ণ এবং হস্তাবরণের শব্দে সমাকুল কৌরবনৈথনদো 

উপস্থিত হইয়া একাকীই মহাযুদ্ধে জয়ে যন্বশীল সেই পঞ্চ।শ জন শঞ রাঁজ- 

পুত্রকে জয় করিলেন ॥১-৫॥ 

তখন আমরা যুদ্ধে সাতাকির অদ্ভুত চরিত্র দেখিলাম। যেতেই তাহাকে 

পশ্চিমদিকে দেখিয়। দ্রুতগ(মিতাবশত ; পরক্ষণে্ট পুবদিকে দেখিয়|ছিলাম ॥৬। 

শত রথীর ন্তায় একমাত্র রী বীর সাত্যকি নৃতা করিতে করিতেই যেন 

উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম ও কে দিকে বিচরণ করিতে রাকা ॥৭॥ 

সিংহের ন্যায় বিক্রমের সহিত বিচরণকারী সাত্যকির সেই আচ (দখিয। 

এবং আত্মীয়-স্বজন নিহত হওয়ায় শোকে সন্তপ্ত হইয়া জিনের? যুদ্ধ হইতে 

নিবৃত্তি পাইল ॥৮। 

(৫).. অগ্নবং সাগরং য্]।নি। 

১৪৬ 



১১৬২ মহাভারতে দৌণ- 

শ 

তৈর্ব্যবহরদা ধর্যান্ব। মুহুর্তমিব সাত্যিকি | 
ততঃ.কলিগৈর্ঘুবে সো হচিন্ত্যবলবি ভ্রমঃ ॥১০॥ 
[এ বালা কলিঙ্গানাং ছুরত্যয় মূ। 

পার্থ, মহা বাহুর্ধনঞ্য়মুপাস্দৎ ॥১১॥ 

ভরম্িব জলে আান্তো ঘথ। স্থলমুপেধিবান্। 

তং দৃষ্ট। পুরুষব্যাপ্রং বুবুধানঃ সমাশ্বমৎ ॥১২। 

তম।য়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য কেশব? পার্থমত্রবীৎ। 

অপাবায়।তি শৈনেয়স্তব পার্থ! পদানুগ? ॥১৩। 

এষ শিখ)? মখ। চৈব তব সত্যপরাক্রমঃ | 

গর্ববান্ যে।ধাংস্তণাকৃত্য বিজিগ্যে পুরুষর্ধভঃ ॥১৪| 

ভারতকৌমুদী 
টতরিতি। বাবাভরহ হদ্বমকরোজ। আব]1্ঘা ঢুর ভিসদ্িশগ্ঠ চিঃ 

তাগিতি | দুপতাদাত ছুঞ্রাম্। উপাসদ উপাগমূহ ॥১১। 

তরন্মিতি। উপেধিপান্ রি | যুধুধান: সাত্কিত ॥১২। 

তমিতি। পার্থবভ্ুনমূ। শৈশেষ: মাতাকিঃ। পদানগহ অর? ॥১৩। 

এম ইতি । ভধাকতা ভববদখজগায়, বিজিগেোয বিজিতবান্ ॥১৪। 

সেই সময়ে শুরসেনদেশীয় বীরেরা অঙ্কশদ্ধার! মন্তহস্তীর ন্যায় বাণসযহদ্দারা 

সাত্যকিকে স্থানেই রাখিয়া যুদ্ধে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৯। 

তখন অচিন্তনীয়বলখিক্রমশালী সাত্যকি মুতক্তকাল তাহাদের সঙ্গে সচ্ভাবে 

যুদ্ধ করিলেন, পরে কলিঙ্গদেশীয়গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইলেন ॥১০| 

ক্রুমে মহাবাহু সাতাকি সেই ছৃস্তর কলিঙ্গসৈন্তও অতিক্রম করিয়া পৃথা- 

নন্দন অঞ্জনের শিকটে উপস্থিত হইলেন ॥১১। 

জলে সন্তরণকারী লোক পরিশ্রান্ত হইয়া স্থল পাইয়া যেমন আশ্বস্ত হয়) 

সেইরূপ সাতাকি পুরুষশ্রেষ্ঠ অজ্জ্রনকে দেখিয়া আশ্বস্ত হঈলেন ॥১১। 
€দিকে কৃষ্ণ সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া অজ্জনকে বলিলেন-_'অজ্জন ! 

এ ভোমার অনুচর সাতাকি আমিতেছেন ॥১৩॥ 

যথার্৫থবিক্রমশালী এই পুরুযশ্রেষ্ঠ তোমার শিষ্য ও সখা; ইনি সমস্ত 
বিপক্ষযো্ছ।কে তৃণের ম্যায় অবজ্ঞাপুর্ক জয় করিয়াছেন ॥১৪। 

(১৭)...যুহ্স্তাদেবতব। শি 
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এয কৌরবঘোধানাং কৃত্বা ঘোরমুপদ্রবন্। 
তব প্রাণৈঃ প্রিয়তম কিরীটিনেতি স!ত্যকি; ॥১5॥ 
এষ দ্রোণং তথা ভে।জং কৃতবন্ম।ণমেব চ। 

কদর্থীরৃত্য বিশিখৈঃ ফান্তুনাভ্যেতি সাত্যকি? ॥১৬| 
ধম্মরাজপ্রিয়ান্বেষী হত্বা ঘোধান্ বরান্ বরান্। 

শুরশ্চৈব কৃতীস্ত্রশ্চ ফান্তনীভ্যেতি সাত্যকি? ॥১৭। 

কত্ব! স্দুক্ষরং কর্ম সৈন্যমধ্যে মহাবল?। 

তব দর্শন্মন্বিচ্ছন্ পাগুবাভ্যেতি সাত্যকি? ॥১৮॥ 

বহুমেকরখেন।জৌ ঘোধয়িহ্বা মহারথান্। 
আচধ্যপ্রনুগান্ পার্থ! শ্রয়াত্যেষ ম মাত্যকি? ॥১১| 

হ্ববাহুবলমাশ্রিত্য বিদাধর্য চ বরূখিশান্ 

প্রেষিভো ধশ্মরাজেন পার্থেষেোহভ্যেতি সা নার |২০| 

ভারতকৌমুদী 
এভনার মানগনাহ এয ইত্যাদি | উপভ্রবনুখপাডনম্। গ্শৈল/ হতি নেবং ০১৫॥ 

এম ইতি । ভাত ভোজবংশীযম্। কদর্থকৃতা বিজিত, ভেফারন। আন | 0১৬| 
বন্মেতি। পম্মগাছপ্রিদ খামগ্বিযিতীতি স:। রুহ; শিখি তমবাছিঃ ॥১৭। 
রুত্বেতী। কম্ম উরিবিপক্ষজঘরূপমূ। জানা ০] 

ধহশিভি। চাষ প্রধুখ!ন্ দ্রোনপ্রহ্থতীন্। প্রা আনাতি ১৭। 

প্োতি। বজখিনী" কৌরবসেনাম্। হে ৫ পৃথাননন 1 ॥১০| 

অজ্ছুন! তোমার গ্রণের তুল্য প্রিয়তম সাত্যকি নৌরবযো দ্ধ।দের ভয়ঙ্কর 

উৎলীড়ন করিয়া এই আ।দিতেছেন ॥১৫। 

অজ্ঞন! সাঁহ্াকি বাণদ্বার। দ্রোণ ও ভোজবংশীয় কৃতবন্মাকে জয় কিয়! 

এই আগমন করিতেছেন ॥১৬। 

অজ্জন! বীর ও সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত সাত্যকি তোমার অনেষণে প্রবৃত্ত 

হইয়। কৌরবপন্ছের প্রধান প্রধান যেদ্ধাকে বধ পা তোছেন ॥১৭॥ 

পার্ডুনন্দন! মহাবল সাত্যকি তোমার দর্শনা চি 

অতিদুক্ষর কার্য করিয়া আগমন করিতেছেন ॥১৮। 

পৃথানন্দন ! সাত্যকি একরথে দ্রোণপ্রন্থৃতি বভতর মহারথের সঠিত যুদ্ধ 

করিয়া এই আমিতেছেন ॥১৯॥ 

(১৯). প্রপ্নাত্যেষ ভি শাত্যকিং বঙ্গ ব্ধ। (২০)-০ প্রেধিতে বঙ্মপুছেণা। পি বঙ্গ বদ 



১১৬৪ মহাভারতে দ্রোণ- 

ব্য নাস্তি সমো। যৌধো কৌরবেধু কথঞ্চন। 

সোহ্য়মায়াতি কৌন্তেয! সাত্যকি্ঘুদধদুর্মদঃ ॥২১। 
কুরুমৈন্যছিমুক্তো বৈ গিহো মধ্যাদ্গবামিব | 

নিহত্য বহুল; মেনাঃ পরৈষোহভ্যেতি সাত্যকি ॥২২॥ 

এম রাজঘহআণ।ং বক্তেঃ পঙ্কজমমিভৈঃ। 

আবস্তীধ্য বন্থধাং পার্থ! ক্ষিপ্রমায়ীতি সাত্যকি? ॥২৩।॥ 

এয ছুর্য্যোধনং জিত্বা ভ্রাতভি; সহিতং রণে। 

নিহত্য জলগন্ধপ্ ক্ষিগ্রমায়।তি সাঁত্যকি? ॥২৪॥ 

রুপিরৌঘবতীং কৃত নদী শোণিতকর্দমাম্ | 
তৃণবদ্ধস্ত কৌরব্য।ন্ ক্ষিপ্রমায়াতি সাত্যকিঃ ॥২৫।॥ 

ভারতকৌমুদী 
যশ্েতি। ভাপশত্বাদেবাগন্থং সমর্থ ইতি ভাব; ॥২১। 
বুবিতি। বিএ | শিগতঃ 1২২) 

এম ইতি। আন্রীব্য আচ্ছাদ্য, বনুধা মমবমিম্ চ২৩। 
এয ইতি । জলমন্ধং নিহৃত্য চেতি লোকপধশ্পরর। শর হ্াভিহিতম্ ॥২৪। 

রনরেতি। কধিরৌঘবতীং রক্তপ্রবাহখ|পিনীম্। ব্যস্ত শিরস্ত অপসান্য ॥২০। 

অঙ্জুন ! সাত্যকি ধর্মরাজকর্তৃক রর হইয়। আপন বাহুবলমাত্র 
অবলম্বন করিয়। শক্রসৈন্থ বিদারণপুৰর্বক এই আগমন করিতেছেন ॥২০॥ 

কুষ্তীনন্দন! কৌরবগণের মধ্য কোন প্রকারে ধাহার ভুল্য যোদ্ধা নাই 
এই সেই যুদ্ধদুদিষ সাত্যকি আদিতেছেন ॥২১॥ 

পরথানন্দন! সিংহ যেমন গোমধ্য হইঠে নির্গত হয়, সেইরূপ সাত্যকি 
বহুতর সৈম্ভ বধ করিয়া কৌরবসৈম্ত হইতে নিগত হইয়া এই আসি- 
তেছেন ॥২২॥ 

অজ্জন! সাভাকি বহুসহম্্র ক্ষত্রিয়ের পদ্ঝতুল্য মুখদ্বারা সমরভূমি আছ্ছা- 

দিত করিয়া এই সঞ্ধর আগমন করিতেছেন ॥২৩। 
সাত্যকি তাদের সহিত দুধ্যেধনকে যুদ্ধে জয় করিয়া জলসন্ধকে 

সংহারপুব্বক এই সন্র আসিতেছেন ॥১৪। 

রক্তের গ্রবাহযুক্ত এবং রক্তেরই কদ্দমনমদ্বিত একটা নদী গ্রবান্িত করিয়া 

কৌরবগণকে অপসারণপুর্বক সাত্যকি এত আগমন করিতেছেন" ॥২৫॥ 

(২৫).. এস হ্ায়াতি সাত)কি:-পি বঙ্গ বদ্ধ। 



পূর্ববণি ঘবিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১১৬৫ 

তি ই্রন্থন্টঃ কৌন্তেরঃ কেখবং বাক্যমত্রবীৎ। 

ণ মে প্রিয়ং মহাবাহো। বন্মামভ্যেতি সত্যকি ॥২৬| 

ন হি জানামি বৃতান্তং ধন্মর জন্য কেশব ! | 

সাত্বতেন বিহীনঃ ম ঘদি জাবতি বন বা ॥২৭। 

এতেন হি মহাবাহো! রক্ষিতব্য; স পাথিবঃ। 

তমেধ কথমুৎস্থজ্য মম কৃ ! পদানুগ ॥২৮॥ 

রাজা ড্রোণ।য় চোতৎস্ন্টঃ সৈন্ধবশ্ডানিপাতিতঃ | 

গ্রত্যদ্মাতি চ শৈনেয়মেন ভূরিশ্রীবা রণে। 
সোহ্য়ং গুরুতরে। ভার? সৈবর্ঘে সমাহিত ॥২১। 

জ্বাতব্যশ্চ হি মে র|জ। রঙ্ষিতব্যশ্চ সভ্যকি | 

জ্যদ্থণ্চ হন্তব্যে লঙগতে চ দিব।কর? ॥৩০॥ 

তত ইতি। অগ্রহ£ উদ্দিচিভ), ক ধাশ্গনেতি ভাব, ৮১৪ 

নেতি। হি যন্যাং। সাকছেন সাতাকিনা ॥২৭| 
উ, রী হিরা টার 

এলো তি পদাভগঃ অ৪৮০প্। জাত হাহ শেন? 0১৮৪ 

, ৬, ব।ছে। হালি লও ১৪১125% 21 72116515১০1 পি, কা১প17দ12 7, 
বজেতি | র!দ। ঘি? শে নেয় পাতা কন অনা হতিহ। এন পুত মপাদো হয়ত 

শ্লে!কঃ ॥২১।॥ 

জ্ঞাতব্য ইতি । বাজা এপিষ্টিরঞদণুভাগ হত। পে ্প এমি 
রি রি (1 লঙ্বছে পশ্চিনাকাশাহ হানতে (ত৩| 

ভদনমর আঙ্ছুন বিষঞপ্রচিও হইয়া কুষ্ণকে এই কথা বলিলেন মহাবাহ! 

সাত্যকি যে আমার নিকট আসিতেছেন, ইহা আমার ঞাতিজনক হয় 

নাই ॥২৬॥ 

কারণ, কৃষ্ণ! আমি তধশ্মরাজের সংবাদ জানি না। তিশি সাতাকি- 

বিহীন হইয়। জীবিত আছেন কি না ধারণ। করিতে প।রিভেছি না ॥১৭। 

মহাবাহ কুচ! ধন্মরাজকে রঙ্গ! কর! ইহার উচিত ছিলি। শুভর? কেন 

ইনি তাহাকে ত্যাগ করিয়। আমার আনুবন্তী হইলেন 7? ॥১৮॥ 

ধন্মরাজকে ড্রেণের হস্তে উৎসর্গ করা হইল, জয়দ্রথাকে ও বদ করিতে পাও 

নাই, এদিকে এই ভরিশ্রবা যুদ্ধে সাত্যকির দিকে খাইছেছেন। আতরাং 

এক জয়দ্রথবধের জন্য আমি গুরুতর ভার লইলান ॥১৯। 

ওদিকে ধন্মরাজের নুন্তান্ত আনার জানিতে হইবে, এদিকে সাত)কিকে 

(২৬) ততঃ গ্রহৃষ্ঃ পি ৭ ণি। 



১১৩৬ মহাডারতে দ্রোণ_ 

শ্রান্তশ্চৈব মহা বাহ্রল্পবাণশ্চ সাম্প্রতঘ্। 

পরিশ্রান্ত। হয়শ্চ।ন্য হয়ঘন্ত! চ মাধব ! ॥৩১॥ 

ন চ ভুরিশ্রবাঃ শ্রান্তঃ মসহার্শ্চ কেশব !। 

আগাদ'নীং ভবেদস্য ক্ষেমমন্মিন সমাগমে ॥৩২॥ 

কচ্ছিন্ন, মাগরং তীন্ব। সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ | 
গেপ্পদং প্রাপ্য সীদেত মহৌজাঃ শিনিপুঙ্গবঃ ॥৩৩| 
অপি কৌরব্যযুখ্যেন কৃতাস্ত্রেণ মহান্ননা | 

সমেত্য ভূরিশ্রবসা সস্তিমান্ সাত্যকিততবেৎ ॥৩৪। 

ব্যতিক্রমমিমং মন্যে ধর্মরাজস্ত কেশব ! | 

আ'চ।ম্যাছ্য়মুৎস্থজ্য ঘঃ প্রেষয়ত সাত্যকিস্ ॥৩৫। 

ভারতকৌমুদী 

আন্থ ইতি | অহাবাহঃ সাতাকি১। হয়সন্থ। সারথি (৩১ 

নেডি | অন্ত সাহাবে ক্ষেমং মঙ্গলম্, সমাগদে করিশরবস। মহ যু্ধে ঘেলনে 0৩১ 

বঙ্চিপিতি। যাগরা তঞ্জপং ফ্রোণাদিকম। গোম্পদং তপা ইরিশউবসম্ ৪৩৩| 

খগাছি । কতাখেণ শিশিতস্বান্েণ। সমেত) মিলিত। বক্িমান কুশনী ॥৩৪। 

বাহীতি। ব্যতিক্রম ক্উবাবৈপরীত্যম। আচাষ্যা২ ধোণা ॥৩৫। 

রম্ী করিতে হইবে এবং জয়দ্রথকেও বধ করিতে হইবে । স্ুষ্যও পশ্চিমাকাশে 

ঝুলিয়। ০৬, ॥৩০॥ 

কৃষ্ণ! সাত্যকিও পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এখন উহার বাণও আগ্পহ আছে, 

ঘোড়াগুলিও ক্লান্ত হইয়াছে এবং সারথিও শ্রান্ত হইয়। পড়িয়াছে ॥৩১। 

কিন্তু ভরিশ্রব পরিশ্রান্ত নহেন, ক উহ্হার সহায় রহিয়াছে। 

অতএব কৃষ্ণ! এই যুদ্ধে এখন সাত্যকির মঙ্গল হইবে ভ? ॥৩১ 

যথা৭৫থবিক্রমশালী, মহাতেজা ও শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সমুদ্র পার হইয়া 

এখন গো্পদে আসিয়া অবসন্ন হইবেন কি? ॥৩৩। 

কুরুবংশশ্রেষ্ঠ, সমস্ত অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও মহা্া ভুরিশ্রবার সহিত যুদ্ধে 

মিলিত হইয়া সাত্যকি কুশলী হইবেন কি? ॥৩৪। 

কৃষ্ণ! আমি এটাকে ধন্মরাজের বিপরীত কার্য করা হইয়াছে বলিয়। 

মনে করি; যিনি দ্রোণের ভয় ত্যাগ করিয়া সাত্যকিকে পাঠাইয়াছেন ॥৩৫। 

(৩১)... অন্নপ্রাণন্চ সাম্প্রতষ্ন পি বামি। (৩৩) কচ্ছিন্ন' পিবানি। 



পর্ববণি ব্রয়েবিংশত্যধিকশ ততমৌহধ্যায়ঃ | ১১৬৭ 

গ্রহণং ধর্মরাজস্ত খগঃ শ্যেন ইবামিষম্। 
নিত্যমাশংসতে ছোণঃ কচ্ছিৎ স্তাৎ কুশলী নৃপ; ॥৩৬। 

ইতি শ্রীমহ!ভারতে শতপাঁহক্র্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াঁসিক্যাৎ দ্োোণপববণি 
জয়দ্রখববে সাত্যক্যর্ছুনদর্শনে ছ্াবিংশত্যধিকশততমে হধ্য।য়; ॥০| % 

12 কনে 0 -__-_-5%-ঁীশী 

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
০. ০) 1 

9 তা 

সপ্জঘ উবাঁচ। 

তমাপতন্ত" সংপ্রেক্ষ্য সাত্তং বুদ্ধছুম্মদ ম্। 

ক্রোধাছ্ু,রিশ্রবা রাজন! সহসা সঘুপাদুবৎ ॥১॥ 
তমব্রবীন্মহ [বানু কৌরব্যঃ শিনিপুঙ্গবনূ | 
শগ্ঘ প্রাপ্তোহসি দিষ্ট্যা মে চক্ষুবিষমি ত্যুত ॥২। 

ভারতকৌযুহী 
গ্রহণমিতি। খগ:ঃ পঙ্ষী) আমির মাংসম্। আশংসতে ইচ্ছাতি। নুপে, যান তিণত ॥৩৬। 

ইতি মহামহোপাধ্যাহ ঠা রিদাসসিধ্ধাস্থবাগীশ ভা চাধ্যবিবি হাখাত মতা ভাবত 

টাকায়াং গার তকীমুদীসমাখ্যাথাণ চছাোণপরণি জ়থবধে থাবিংখত]বিকশতহমো তথ্যাদি ॥৭8 

»7702) 

তমিতি। আপতগুমাগন্ছ গুম সাহভ সাতাকিম। সমুপাদবধ অভাববৃধ ১৯॥ 

তমিতি । কৌরব্যো হরিএবাং। দিষ্টা। ভাগ্যেন। উত্তন্ক পাদপুবণে ॥5। 

শ্েনপক্ষী যেমন মাংস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করে, সেইরূপ “দ্রাণ সববদাই 

ধম্মরাজকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করেন। অতএব ধন্মরাজ কুশলী হইবেন 

কি? ॥৩৬। 
2তি9 সাপটি 6০ 5 
6 

রশ 

সঞ্জয় বলিলেন__'রাজ। ! যুদ্ধছুদ্ধধ সাত্যকি আসিতেছেন দেখিয়া জি, 

শ্রব। ক্রোধে তাহার দিকে বেগে ধাবিত হইলেন ॥১॥ 

পরে মহাবাহু ভুরিশ্রবা সাত্যকিকে বলিলেন 'সাহাকি! উম আজ 

ভাগ্যবশতঃ আমার দৃষ্টির বিষয় হইয়াছ ॥১। 

্ ঁ £..একোনচহ।বিংশদধিকশততমোহপযাখ বদ বন্ধ ...৫+১ হুক্রিশদপশকশিত 

তমোইধ্যায়ত বারানি। (১) তমত্রবীন্মহারাজ । : বঙ্ধ বন্ধ বা :শ। 



১১৬৮ মহাভারতে ফ্রোণ-- 

চিরাভিলধিভং কামমহং প্রাপ্ত মি সংঘুগে। 

নহি মে মোক্ষ্যসে জাব্ন ঘদি নোতহ্জসে রণন্ ॥৩। 

আগ্ত ত্বাং সমরে হত্বা দিত্যং শুর।ভিমানিনম্। 

নন্দযিঘ্যামি দাঁশহ ! কুরুরাজং স্থযোধনমূ ॥৪। 

আগ মদ ণনির্দদ্ধং পতিতং ধরণীতলে | 

দ্রক্ষ্যতত্ত্” রণে বারো সহিতৌ কে শবাঙ্ছুনো ॥৫। 
গ্য ধন্মজুতে। রাজ। শত তাং নিহতং ময়। | 

সত্রীড়ে। ভবিতা৷ সচ্যো। যেনাপীহ প্রবেশিতঃ 

অগ্য মে বিক্রম প।থে। বিজ্ঞাস্ততি ধনগ্যুঃ | 

ভ্রযি ভূমৌ বিশিহতে শয়নে কুবিরে।ক্ষিতে ॥৭। 

চিরাভিলমিতে। হ্েষ ত্বয়। মহ সমাগম? । 

পুর! দেবা ন্তরে ঘুদ্ধে শক্রস্ত বলিন! ঘথ। ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
চিরেতি। কামং প্ব্যাপ্তমূ। উৎ্চজসে ত/জসি 1৩৫ 

অগ্যেতি। নন্বরিযামি সংষ্কামখিযামি, হে দাশাত । দাশাভবংশাহ 1091 

অছেতি। মগ বাশেন নিদদ্ধং শিইতম্। অহিতে মিলিত || 

অছ্যেতি। সন্রীউঃ সলজঃ। তত্র ভেতখিহ দষনেতি ৬ 
অদ্যেতি। বিনিহতে মুবব | পাপিরোশিতে বগুখযনগাহে ॥৭। 

চিরেতি। অমাগষে। খুদ্ধে খেলনম্। বণিনা বলিনামাকেনাতিবেন ॥৮। 

আজ আমি যুদ্ধে চিরাভিলধিত বিষয় পর্মযাপ্ুবূপে লাভ করিব । কারণ, 

তুমি যদি রণস্থল পরিতাগ না কর, তবে আজ জীখিত অবস্থায় আমার নিকট 
হইতে মুক্তি পাইবে না ॥৩। 

সাত্যকি! আমি আজ যুদ্ধে সর্বদা বীরাভিমানী তোমাকে বধ করিয়। 
কুরুরাজ ছুষ্যোধনকে আনন্দিত করিব ॥৪) 

বীর ও মিলিত কৃষ্ণ ও অজ্জ্বীন আজ তোমাকে যুদ্ধে আমার বাণে নিহত ও 

ভূতলে পতিত দেখাবেন ॥৫॥ 

যিনি তোমাকে কৌরবসৈম্তমধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন, মেই রাজা যুধিষ্টির 
আজ তোম।কে নিহত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হইবেন ॥৬| 

তুমি নিহত ইয়া রক্ত'সিক্ত অবস্থায় ভঁতলে শয়ন করিলে, আজ পুথানন্দন 

অজ্জন আমার বিক্রম জানিতে পারিবেন ॥৭| 



পর্ববণি ভ্রয়ে(বিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়? । ১১৬৯ 

আয যুদ্ধং মহাঁঘোরং তব দাস্যামি সাত ! | 

ততে৷ জ্ঞানস্তসি তন্ববেন মদ্বীধ্যবলপৌরুষম্ ॥৯॥ 
অগ্ক মংযমনীং তাত! যাঁতা ত্বং নিহতে! রনে। 

যথা রামানুজেনাজৌ রাবনির্শক্ষাণেন হ ॥১০॥ 

অদ্য কৃষ্ণশ্চ পার্থশ্চ ধন্শরাজশ্চ মাধব ! | 

হতে তয় নিরুৎমাহা রণং ত্যক্ষ্যন্ত্যসংশয়ঘ্ ॥১১। 

আয তেহপচিতিং কৃত্বা শিতৈর্মাধৰ ! সায়কৈ?। 

তৎস্িয়ে! নন্দযিয্যামি যে ত্বয়া নিহত রণে ॥১২॥ 

মচ্চক্ষুবিষযং প্রাণ্ডো নত্বং মাধব! মোক্ষ্যসে | 

সিংহন্য খিষ্যং প্রণ্তো যথা! ক্ুদ্রস্থগন্তথ] ॥১৩| 

ভারতকৌমুদী 
অগ্টোড। বীঙাং মাননিবী শক্দিত বং দৈহিকী শি পৌবযমবাব্সাদশ্চ তত ॥৯ 

অগ্যেত। সপখনীহ তদাখ্যাহ ২ নে ঘাত। ঘাস্তমি। রাব্ণিরিন্থজিৎ ॥১০| 
অছ্োত। পাথোঠছেশঃ বুফানাহচম]ত। হে যাদব! মপুবংশা। সাতাকে 1 0১১। 

অছোতি। অপি কদম কিযাচ্চঘোরণ ভিডি ” ইতামর: | শিতৈ। স্ববাবৈঃ ॥১২। 

মদিতি। পিংভঞ বিনয় ৮ক্ষগোচরৰ্ ॥১৩। 

পুর্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে বলির সহিত সম্মেলন যেমন ইীন্দ্রের চিরাভিলধিত 

ছিল, তেমন তোমার সহিত এই সম্মেলন আমার চিরাভিলবিত ছিল ॥৮॥ 

সাত্যকি! আজ জামি ভোমার সহিত অতিভীষণ যুদ্ধ করিব; তাহাতেই 

তুমি যথার্থরূপে আমার বল, বাঁধ্য ও পুরুষকার জানিতে পারিবে ॥৯ 

বৎস! (বাছ!!) রামের অন্জলশ্মাণকর্তৃক নিহত হইয়া ইন্্রজিৎ যেমন 

ঘমপুরীতে গিয়ছিলেন, তুমিও আজ তেমন যুদ্ধে নিহত হইয়। যমপুরীতে 

যাইবে ॥১০॥ 
সাত্যকি! তুমি নিহত হইলে, কৃষ্ণ, অঙ্জবন ও ধর্মরাজ নিরুৎসাহ হইয়া 

নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন ॥১১। 

মধুবংশীয়! আজ সুধার বাণছার| তোমাকে বিনাশ করিয়া--কুমি যাত।- 

দিগকে যুদ্ধে বধ করিয়াছ, তাহাদের স্ত্রীগণকে আনন্দিত করিব ॥১৩॥ 

সাত্যকি! ক্ষুদ্র মুগ যেমন সিংহের দৃষ্টির বিষয় প্রাণ হইয়। মুক্তি পায় 

না তেমন তুমিও আমার দৃষ্টির বিষয় প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি পাইবে না? ॥১৩। 

(১০) অগ্ত সংযমনীং বাত। মরা ত্বম বানি । (১৩) ইতঃ পরম্ শির উবাচ? শি। 

১৪৭ 



১৯১৭০ মহাভারতে দোঁণ-- 

যুধুধানস্ত তং রাজন! প্রত্যুবাচ হসনিব। 

কৌরবেয়! ন সন্্রাসো বিছ্তে মম সংঘুগে ॥১৪। 
নাহং ভীঘয়িতুং শক্যো বাউমাত্রেণ তু কেবলঘৃ। 

স মাং নিহন্য।ৎ সংগ্রামে যে! মাং কুর্ধ্যনিরাযুধম্ ॥১৫॥ 

সমাস্ত শাশ্বতীহন্যাদ্ যে। মাং হন্যাদ্ধি সং্যুগে । 

কিং বুখোক্েন বহুনা কন্মণা ত সমাচর ॥১৬। 

শরদস্তেব মেঘস্ত গজিতং নিহ্ছলং হি তে। 
শত্ব। ত্বদ্গজিতং বীর ! হাস্য হি মম জায়তে ॥১৭॥ 

চিরকালেপ্দিতং লোকে যুদ্ধমদ্তান্ত কৌরব ! | 
তরতে মে মতিস্তাত ! তব বুদ্ধাভিক'জ্কিণী | 

নাহতাহং নিব্ভিয্যে তবামগ্য পুরুষাধম ! ॥১৮। 

ভারতকৌমুদী 

মুযুধান ইতি । যুধুধান: সাত্যকিঃ | কৌরবেয়! কুরুবহগ্া 11১5॥ 
নেতি। ভীধযিতু" ভয়ং প্রাপরিতুম্। নিরাযুপং নিরদম্ ১৫। 

সম| ইতি । সম। বংমবান, শাশ্ব তীর্বছবীঃ, ন্যাৎ শব্ধনিতি নেম? 1১৬। 
শ।রদন্যেতি । শারদশ্য শবকালীনস্া, গজিতং স্থনিতৎ গবোভিশ্চ 1১৭। 

চিরেতি। চিরকলেপ্লিতং হবরেব মরাপি। মটুপাদোহ্যং শ্োকও 0১৮| 

রাজা! তখন সাত্যকি যেন হ।সিতে হাসিতে ভুরিশ্রবাকে বলিলেন__ 
“কৌরবনন্দন ! যুদ্ধে আমার ভয় নাই ॥১৪॥ 

কেবল বাক্যদর| আমাকে ভীত করিতে পারিবে না। যেলোক যুদ্ধে 

আমাকে নিরম্্ করিতে পারিবে, সেই আমাকে বধ করিতে সমর্থ ভবে ॥১৫। 

যেলোক আমাকে যুদ্ধে বধ করিতে পারিবে, সেলোক চিরকালই শব্র- 

সংহার করিতে সমর্থ হইবে। সেযাহা হউক, বহুতর বুথ! বাক্যে ফল কি, 
তুমি সেই উক্তিগুলি কাঁধো পরিণত কর ॥১৬। 

বীর! শরৎকালের মেঘগজনের ন্যায় তোমার গর্জন নিক্ষল। স্বতরাঃ 

তোম।র গর্জন শুনিয়। আমার হাস্য জন্মিতেছে ॥১৭। 

কৌরব! তোমার ও আমার চিরকালের অভীষ্ট যুদ্ধ আজ হউক; বৎস! 

তোমার সহিত যুদ্ধাভিলাধিণী আমার মতি ত্বরান্বিত হইয়াছে। পুরুষাধম! 
আজ আমি তোঁকে বধ না করিয়! নিবৃত্তি পাইব না" ॥১৮। 

(১৬)* কম্মণা তু সমাচর- বঙ্গ বদ্ধ। (১৮)--ত্বামগ্য পুরুষর্ষভ !_পি। 



পর্নণি ভ্রয়োবিংশত্যধিকশতঙমোহ্ধ্যায়ঃ ১১৭১ 

অন্যোন্যং তৌ৷ তথা বাগ্ভিন্তক্ষন্তোৌ৷। নরপুঙ্গবো | 
জিঘাংসু পরমত্রুদ্ধাবতিজদ্্তুরাহবে ॥১১। 
সমেতে তৌ মহেষ।সৌ শুদ্সিণৌ স্পৃদ্ধিনৌ রলে। 
দ্বিরদাঁবিব সংক্তুদ্ধ বাসিতার্ঘে মদেোৎকটো ॥২০॥ 
ভূরিশ্রবাঁঃ সাত্যকিশ্চ ববর্ষতু মার | 

শরবর্ধীণি ঘোরাণি মেঘাবিব প স্পরস্ ॥২১। 

মৌমদভিস্ত শৈনেয়ং উট গৈঃ | 

জিঘাস্র্ভরতশ্রেষ্ঠ ! বিব্যাধ নিশিতৈ শবৈ? ॥২৬ 

দশভিঃ সাত্যকিং বিদ্ধা সৌমদভিরথ।পরান্। 

মুমোচ নিশিতান্ বাঁণান্ জিঘা'স্ঃ শিনিপৃঙ্গবঘ্ ॥২৩ 

তারতকৌমুদী 

ত। ভঙ্গ তনুকুবন্থোৌ বাথয়ন্তাবিত্তার্থঃ ॥2৭। 

না শুশ্মিণৌ ক্রোপোক্মবন্তো | বাছিতার্খে পতুমত্। হকিন্াত করতে ৭২০] 

151 বসুন ডা ॥২১॥ 

রি ৪ঃ সোনদভপুজো ভূরিশ্রবাত বেশে পাতাকিম্। আশুগৈদ্রতি 

গামিডিও ॥২২। 

দখঠিবিত। নিশিতান্ জপারান্, জিঘাহস্ত খশিচ্ছু: 1৯ ৩| 

মহারাজ! অ্ান্বত্রুদ্দ নরশ্রেষ্ঠ ভরিশ্রবা ও সাতাকি সেইরূপ বাকাছার। 

পরস্পব জাথাত করিয়া যুদ্ধে পরস্পর জিঘাংসু হইয়া গ্রহ কপিতে প্রত 

হইলেন ॥১৯॥ 

খতুমতা হস্তিনীর জন্য মদনন্ড ও ত্রুদ্ধ দুইটা হন্তীর ম্যায় মভাধমুদ্ধর, 

ক্রোধে উত্তেজিত ও পরস্পর স্পদ্ধাকারী ভূরিশ্রবা এব, সাতাকি যুদ্দে মিলিত 

হইলেন ॥২০।॥ 

ক্রমে শক্রদমনকারী ভুঁরিশ্রবা ও সাত্যকি ছুইটা মোথের শ্বায় পরস্পর 

বাণবধণ করিতে লাগিলেন ॥২১॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া জ্রতগামী 

বাণসমূহদ্ধারা তাহাকে আচ্ছাদনপূর্ববক পুনরায় গুধার বাগসমূহ ধারা তাউল 

করিলেন ॥২২॥ 

তৎপরে আবার ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বিনাশ করিবার ইচ্ছার দশট 

বাঁণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অপর সুধার বাগসমুঃ নিশ্ষে 

করিলেন ॥২৩॥ 



১১৭২ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

তানস্ত বিশিখা-স্তীক্ষানন্তরীক্ষে বিশ ংপতে ! | 

অপ্রাপ্তানস্ত্রমায়াভিরগ্রমৎ সাত্যকিঃ প্রভো ! ॥২৪॥ 

তৌ পৃথগস্ত্বর্ধ ভ্যামবর্ষেতাং পরস্পরমূ। 
উত্তম।ভিজনৌ৷ বীরো কুরুবৃষ্তিষিশস্বরো ॥২৫॥ 

তৌ নখৈরিব শীর্দূলৌ দক্তৈরিব মহাঁদ্ধিপো | 

রখশ কিভিরন্তোন্যং বিশিখৈশ্চাপ্যকৃন্ততাম্ ॥২৬॥ 

নিভিন্দন্তেই হি গাত্রাণি বিক্ষরন্তোৌ চ শোণিতম্। 

ব্যষটন্তয়েতামন্যযোন্যং প্রাণদ্যুতাভিদেবিনোৌ ॥২৭| 
এবমুভ্ভমকম্মীণৌ কুরুবৃষ্ণিশঙ্করো | 

পরম্পরমযুধ্যেতীং বারণীবিব যুখপো ॥২৮। 

তাবদীর্ধেণ কালেন ব্রঙ্গলোকপুরস্কতো | 

বিঘাসন্তে৷ পরং স্থানমন্যোন্যং মংজগর্জ তুঃ ॥২৯॥ 

ভানিতি। অস্তাণাং মায়াভিঃ প্রয়োগকৌখলৈহ অ গ্রমৎ বানাশফদিত)থ॥২৪। 

ভাধিতি। অবর্েভাং শ্রাহরতাম। উন্তনাভিজনৌ সংকুলো 1২৫। 

ভাবিতি। মহাদ্িপৌ বিশালহস্থিনৌ । অকন্থতাং ছিবনেই ॥২৬| 

নিরিতি। বাঈন্তয়েতাং বিহ্বলৌ কুতবন্থো, প্রাণদুতেন অভিধীব্তঃ আড় 

ইতি তো ॥২৭। 

এবমিতি। বার গজ যুখপৌ গছ্সমূহরক্ষকৌ ॥২৮| 

নরনাথ প্রভু! কুরিশ্রবার সেই তীক্ষ বাণ সকল ম। আমিতেই সাত্যকি 

অস্ত্রপ্রয়োগের কৌশলে আকাশেই সেগুলিকে ছেদন করিলেন ॥২৪॥ 

সৎকুলজাত, মহাবীর ও কুরু-বৃষ্ঠিবংশের যশস্কর ভুরিশ্রবা ও সাত্যকি 

পুথক্ পুথক্ অস্ত্রব্ষণ করিয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥২৫॥ 

নখদ্বারা ছুইট। ব্যা্্রের ম্যায় এবং দন্তদ্ধার। দুইটা মহাহস্তীর তুল্য ভূরিশ্রবা 

ও সাঁত্যকি রথশক্তি ও বাণদ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে থাকিলেন ॥২৬। 

প্রাণছার! দযৃতক্রীডায় প্রবৃত্ত ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি পরস্পর অঙ্গ বিদারণ ও 

রক্ত নিঃসারণ করিতে থাকিয়। পরস্পর আকুল করিয়! তুলিলেন ॥২৭। 

উত্তমকা ধ্যকারী এবং কুরু ও বৃষ্ণিবংশের যশক্কর ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি 

দুইটা যুখপতি হস্তীর স্তায় পরস্পর যুদ্ধ সরি 009 ॥২৮॥ 

(২৭). প্াণদাতাডিবেদিনৌ_: না 
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সাত্যকিঃ সৌমদতিশ্চ শরহৃষ্ট্যা পরস্পরদ্। 
হষ্টবদ্ধার্ভরস্রীণাং পশ্য তামভ্যবর্ধত।্ ॥৩০। 
সংপ্রৈক্ষন্ত জনাস্তো তু যুধ্যমাঁনো যুধাং পরী । 
যুখপো বাঁদিতাহেতোঃ প্রযুদ্ধবিব কুপ্ভীরো ॥৩১॥ 
অন্যো ন্যস্ত হয়ান্ হত্ব| ধনুধী বিনিকৃত্য চ। 

বিরথাবসিধুদ্ধীয় সমেয়াতাং মহারণে ॥৩২॥ 

আব্ষভে চম্মণা চিত্রে প্রগৃহ্ঘ বিপুলে শুভে। 

বিকোষোৌ চাপ্যমী কৃত্বা সমরে তো বিচেরতুঃ ॥৩৩॥ 

চরন্ত বিবিপান্ মার্গান মণ্চলানি চ ভাগশঃ | 

মুহুরা জদ্রতুঃ ুদ্ধাবন্যে হ্যমরিমর্দনো ॥৩৪। 
সখড়েী চিত্রবন্মীণো সনিষ্ষা ঈদ ভূষণো | 
্রান্তমুদ্ত্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লতং জ্রতম্। 

সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শযন্তে৷ বশপ্িনৌ ॥৩৫॥ (বৃ্ধকম্) 
ভারতকৌমুদী 

তাবিতি। ব্রক্গালাকঃ পুবস্থতে যদমুত্যুনা সম্ুগবী তো আভা তে ।ন। 
সাত্যকিরাতি। অভাবধতাহ গ্রাহণতাম্ ॥৩৭॥ 

সখিতি | যুধাং পতী দুদ্ধনিয়ন্তারৌ । বাসিত| ধুম অহিনী তলা) তেতো? ৩১ 

অন্টোন্তল্সেতি। বিশিরুত্য ছিন্বা। সমেমাহাত মিপিতাবভবতাম্ ॥5২। 

আর্য 

ৃ তাহারা অগ্পসকালমধ্যেই ব্রহ্মলোকলাশের আশ! করিয়া কিংবা অন্য কোন 

উত্তম স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়। পরস্পর গজন করিতে থাকিলেন 1২৯ 

সাত্যকি ও ভুরিশ্রবা হষ্ট হইয়।ই যেন বাণবৃষ্টিদধার। দাঞ্ভবা্গণের সমক্ষে 
পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩০॥ 

একট! খুমতী হস্তিনীর সঙ্গমের জন্ট যুদ্ধে প্রবুন্ত ছুট! খুখপতি হস্তীর 

ন্যায় যোদ্ধ শ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা ও সাত্যকিকে যুপ্যমান অবস্থার সমস্ত লোক 
দেখিতে থাকিল ॥৩)১। 

ক্রমে তাহারা পরস্পরের অশ্ববধ ও কাম্মুকিচ্ছেদন করিয়া রথবিহীন হইয়া 

অসিযুদ্ধ করিবার জন্য মহাযুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥৩১॥ 

পরে তাহারা বিচিত্র, বিশল ও লুন্দর ছুইখান। নৃষচম্ (ঢাল) লইয়া ছুই- 
খ|না তরবারিকে কোষমুক্ত করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৩| 

টু পুতি 
এ ছল উপ - রা 172 171৮ তো 

2৩1 পন ৪ বৃধন্ত হম হতারিতে | বিকো যো কো খিগুতপণ। 1৩৩) | ৫1 

(৩৫)..বিপ্রুতং হত্মূ-.ব। নি। 



১১৭৪ মহাভারতে পধ্রোণ-- 

শি 

অসিভ্যাং সন্প্রজহ্রাতে পরস্পরমরিন্মমৌ | 

ভৌ চ্ছিউ্রেষিণৌ বীরাবুভে চিত্রং ববন্নতুঃ ॥৩৬॥ 
দর্শযন্তাবুতো শিক্ষা ল।ঘবং সৌষ্ঠটবং তথা । 

রণে রণকৃতাং শ্রেষ্ঠাবন্যো ন্যাং পর্য্যকর্ষতীম্ ॥৩৭। 
গুুভমিব রাজেন্দ্র! সমাহত্য পরম্পরম্। 

পশ্যতাং মর্বসৈন্যা নাং বীরাবাশ্বমতাং পুনঃ ॥৩৮। 

অসিভ্যাং চম্মণী চিত্রে শতচন্ডরে নরাধিপ ! | 

পিকৃত্য পুরুষব্যাছো বাহুযুদ্ধং প্রচত্রতুঃ ॥৩১। 

রে এ 

ভারতকৌমুদী 
চরন্থাবিতি। ভাগণে। ভাগে ভাগে । নিষ্বঃ বঠগতম্ অঙ্গদ্চ বানুগতং ভূঘনং তাভ্যা" 

হেভি তোৌ। ভ্রান্ত অমশান্মকৎ গমনম্। এবমন্তত্র | উদ্প্রাহ্থম্ উত্থায়োখাঘ ভ্রমণ, 

আখিদ্ধ- পরম্পর।ধমংসভম্, আপ্লুত পুর উত্পতনম্, বিপ্রুতং পশ্চাদুংপতনমূ দ্রতং শত 

গমমম্, সম্প1তং বেগাৎ পরোপরি পতনম্, সমুদীর্ণ, পরচম্পাতে বেগাছুৎপতনমূ। যটুপাদে।- 

১ধ হ্রোকঠ ১৩৪-৬৩৫॥ 

অগি্য।মিতি॥ ছিট্রেষিণ প্রহারাবকাশান্েষিণৌ । ববল্গতুননৃততুঃ 1৩%। 

দর্শর্াবিতভি। লাঘবং প্রহারাপো শীন্রতাম্। সৌষ্টবং প্রহারে সম)কৃত্বম্ ৩৭| 

মুহকমিতি। আশ্বদতাহ শ্বাসত্যাগমকুরুতাম্ ॥৩৮| 

অপিহ্যামিতি । শভং চক্দাশ্ন্্রাকারাণি বৌপ্যচিহ্রানি যয়োস্ছে। নিরুভ ছিন্বা ।৩। 

তদনন্তর তরবারি ও বিচিত্রবর্ম্মধারী, কণঠভুষণ € বাহুভুষীসমন্থিত, শব্রু- 
মর্ধনপমর্থ এবং য্ণম্বী ভ্রপিশ্রবা ও সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ পথে বিচরণ 

এবং ভাগে ভাগে মগ্ডলাকারে ভ্রমণ করতঃ শ্রান্ত, উদ্ন্্রান্ত, আবিদ্ধ, আধ্রত্, 

বিধুত, দ্রুত, সম্পাত ও সমূদীর্ণ এই অষ্টবিধ গতি দেখাইতে থাকিয়া পরস্পর 

মুুমুহ্ আঘাত করিতে থাকিলেন ॥৩৪-_৩৫॥ 
শক্রদমনকারী দুই বীরই তরবারিদ্ধার৷ পরস্পর প্রহার, ছিদ্রান্বেষণ এবং 

বিচিত্র, উল্পম্ষন ও প্রলম্ষন করিতে লাগিলেন ॥৩৬। 
যাদ্ধ শ্রেষ্ঠ ছুই জনই শিক্ষা, শীন্রতা ও সমীচীনতা৷ দেখাইতে থাকিয়া যুদ্ধে 

পরস্পর আকষণ করিতে থাকিলেন ॥৩৭| 

_. রাজশ্রেষ্ঠ! ছুই বীরই সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে পরস্পর আঘাত করিয়! 
পুনরায় শ্বাসত্যাগ করিতে (হাপাইতে) লাগিলেন ॥৩৮॥ 

নরন।থ ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা ও সাত্যিকি তরবারিদ্ারা শতচন্দ্রচিহনযুক্ত 
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ব্যুটোরস্থো দীর্ঘভুজো নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ । 

বাহুভিঃ সমসজ্জেতামায়সৈং পরিঘৈরিৰ ॥৪০॥ 
তয়ে। রাজন! ভুজাঘাতনিগ্রহপ্রগ্রহাস্তথ। | 

শিক্ষাবলসমুদ্ধতাঃ সর্বযোধপ্রহষণাঃ ॥3১। 

তয়োনৃবিরয়ো রাজন! সমরে যুধ্যমানয়োঃ | 
ভীমোহভবন্মহাঁশব্দে! বজ্রপর্বতয়োরিব ॥৪২॥ 

দ্বিপাবিৰ বিষাণাগ্রৈঃ শৃঙ্গিরিব মহর্ষভৌ | 
ভুজযৌভ্তীববন্ধিশ্চ শিরো ভ্যাঞ্চাবঘাতনৈঃ ॥৪৩। 
পাদাবকর্ষসন্দীনৈস্তোমরাফুশলাসনৈঃ | 

পাদোদরবিবদ্ধৈশ্চ ভূমাবুদ্ভ্রমণৈস্তথ! ॥88। 
গতপ্রত্যাগত।ক্ষেপেঃ পাতনোথানকাপ্নতৈঃ | 
যুধুধাতে মহাঁম্নানো কুরুসভতপুঙ্গবো ॥৪৫॥ (বিশেষকম্। 

ভারতকৌমুদী 
বুেতি | বু [োরলে ৪ঢবিশালবক্ষসৌ, নিদুকুশলৌ বাঁভুঘুদ্দনিপুনে। ১৪০॥ 

তধোব্লিভি | নিগ্রভঃ অপসারণৎ প্রগ্তশ্চ আকধণম্। সঙ্বীযোধ গ্রুহদ্ণা ব$ব2 085] 

তযোরিতি। নুবরয়োম্ভধ্াঅঈঘোঃ | ভীনো ভর়গ্করঃ 0৪২ 

দিপাবিতি । দিপৌ গজ, বিষাণাগ্রৈদন্াগ্রেঃ, মহমতৌ বিশালনুষৌ । জা এব 

যোক্তাণি রজ্জবস্ৈধে অববন্ধাঃ পরস্পরবন্ধনানি তৈ:। বছুবারকরণাপকুবচশত অর্দন এ | 

অবগা নৈরাথাতৈঃ | পাদ্রবকর্প। আকধণানি জন্দানানি বন্ধণানি ৮ তত, হোমিবা- 

ও বিচিত্র ছুইখান। চন্মই (ঢালই) ছেদন করিয়া বানুমুদ্ধ করিতে 

থ|(কিলেন ॥৩৯॥ 

দা 'ও বিশালবক্ষা দীর্ঘবভ ও বাভ্যুদ্ধনিপুণ ভূপিশ্রুবা ও সাতাকি লোহময় 

পরিথের তুল্য চারিখান! বাভদ্বারা পরস্পর মিলিত চট তে ভর ০ ৭| 

রাজা! তাহাদের শিক্ষা ও বলসঙ্জাত বানু প্রহার, অপসারণ ও আকর্ষণ 

সকল যোদ্ধারই আনন্দ জন্মাইতে থাকিল ॥9১। 

রজ!। রণাঙ্গনে যুধামান নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রব। ও সাতাকির বন ও পর্বতের 

তুল্য ভীষণ ও বিশ।ল শব্দ হইতে লাগিল ॥৪১॥ 

কুরুবংশ প্রধান ও সাভবংশশ্রেষ্ঠ এবং মহাত্মা ভূরিশ্রবা ৪ সাতাকিদস্থ- 

দ্বারা দুইট। হস্তীর ন্যায় এবং শুঙ্গদ্ারা ছুই মহানুষের ক্ুল্য বারগ্ঠুদার। 

ৃ (৪১)-..তুজাঘাতা। নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথা-..পি বঙ্গ বন্দী । (58) পাদ[বব দন্দ1শৈ:"" ব| 

নি। (৪৫)...পাতনোখথানসংগ্রুতৈ বা নি। 



১৬৭৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

দ্বাত্রিংশৎকরণা নি স্থ্যর্যানি যুদ্ধানি ভারত ! | 

তান্যদর্শয় তাং তত্র ধুপ্যমানৌ মহাবলো ॥৪৬| 
ক্গিণায়ুধে সাত্বতে যুবামানে ততোহব্রবীদজ্ঞনং বাল্দেবহ | 

পশ্যস্বৈনং বিরথং বুধ্যম।নং রণে বরং সর্ববধনুদ্ধরাণাম্ ॥৪৭॥ 

প্রবিষ্ট ভারতীং ভিন্বা তব পাগুব! পুষ্ঠতঃ | 
ঘোধিতশ্চ মহাবীধ্যৈঃ সবৈর্ভারত ! ভাঁরতৈঃ ॥৪৮। 

ভারতকৌমুদী 
দ্ুশয়োরপ্বয়োরিব লাসনহ বিলাগে। দেখু তৈ£। পাদানাদুদরৈমরধাদেশৈষে বিবন্ধাঃ পর 

স্পরবেষ্টশাশি তৈঃ উদ্এনৈথ ননৈঃ | আক্ষেপ আকমশম্। পাতনং ভূমৌ উবানক" 

ভূমিতঃ আগপ্রতসুদ্পতনঞ্চ তৈ:।  কুকুনাকৃতপুঙ্গবৌ কুক্রবংশদান্বতবংশশ্রেষ্ঠো ভূরিঅ্ববন 
সাতাকী ॥৪৩--৪৫॥ 

ছেতি। ঘাখিখৎ করণানি গ্রকাবা যেযাং তানি । যুগ্ধানি মন্লযুদ্ধানি ॥৪৬| 

ক্সীণেতি। সাতে মাতাকো। অব্রবীং স্ববংশাঘহেন স্বপগীধন্েন চ স্পেভাঙ ॥8৭। 

প্রবিষ্ট ইতি। ভারতীত বৌরবীম্। যোদ্তঃ গতথুদ্ধঃ। ভারতৈ কৌরবৈঃ0৪৮। 

ভারতভাবদীপঃ 

তমিতি ॥১১৫॥ শাশ্বতীঃ সনাঃ সর্বক!লং তুরব্ধারণে নিতামেব অসো হন্যাৎ জয়মেধ 

তন্টেভ্যর্থ: ॥১৩--৩৮॥ চম্মণ! এম্মণী চম্মপটিতে শরাবরে অঙ্গুণিদ্ধে অপিভ্যাহ সশ্রিকৃত্বোতাম্থদঃ 

|৩৯-_-৪০॥ ভুজাঘাতে। হজাক্ফোটঃ নিগ্রহেো ভব র্ূশহ প্রগ্রহে। গলহস্থকত ॥৪১-৪২| ভুজ- 

যোক্তাববন্ধৈবাগুপাশত বঙ্গনৈঃ অবথাতনৈস্থাঙনৈ 15৩॥ পাদশবঃ গুত্যেকৎ সংবধ্যতে 

পাদ।বকসৈশ্চরখাবকধূণৈঃ পাদোদরবিবদ্ধৈশ্চ পাদা ভানুদরক্রো চীকরণৈঃ উদভ্রমণৈঃ পরি- 

বর্তনৈঃ গতৈ: গমনৈঃ  প্রত্্যাগতৈথাবননৈ, আঙেপৈরাম্ফালনৈ; ম।তনৈভ মিপ্রায়ণৈ। 

প্রস্পর বন্ধন ও মস্তকদয়দ্ার| পরস্পর আঘাত, তোমর 'ও অন্কুশতুল্য চরণদ্বারা 

আকর্ষণ ও বন্ধন, চরণমপধাদেশদ্ার। বন্ধন, ভূতলে ভ্রমণ, গমন, প্রত্যাগমন ও 

আকর্ষণ এবং পতন, উত্থান ও উল্লম্ষন করিয়া! করিয়া যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন ॥৪৩--9৫। 

ভরতনন্দন ! সেই যুধ্যঘান মহাঁবলেরা ছুই জন তখন-_দ্াত্রিংশৎপ্রকার 
যে মল্লযুদ্ধ আছে, তাহা দেখাইতে থাকিলেন ॥৪৬॥ 

ক্ীণশস্্র সাত্যকি যুদ্ধ করিতে থাকিলে, তখন কৃষ্ণ অজ্জবীনকে বলিলেন__ 

'অজ্ঞুন! দেখ-_সর্বদনুদ্দরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রথবিহীন হইয়া রণস্থলে যুদ্ধ 

করিতেছেন ॥৪৭॥ 
ভরতবংশীয় পাঙুনন্দন ! ইনি কৌরবসৈন্য ভেদ করিয়া তোম।র পিছনে 
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পরিশ্রীন্তং যুধাং শ্রেষ্টং সংপ্রাপ্ডো ভূরিদক্ষিণঃ | 
যুদ্ধাকাঙ্ষী সমায়ান্তং নৈতৎ সমমিবাঁঙ্ভুন ! ॥৪৯| 
ততে! ভূরিশ্রবাঃ ক্রুদ্ধ সাত্যকিং যুদ্ধছুম্মদঃ 

উদ্ভম্যাভ্যহনদ্রাজন্! মতো মভতমিব দ্বিপমূ ॥৫০॥ 

রথস্থয়ো দ্বয়োুছধে তুদ্ধয়োর্যোধমুখ্যয়েঃ। 
কেশবাজ্জুনয়ে। রাজন! সমরে প্রেক্ষম।ণয়োঃ ॥৫১॥ (ব্খ্মকম্) 

অথ কৃষ্ণ! মহাবাহুরর্ছুনং প্রত্যভাধত | 

বহুভির্যস্ত সেনা ভিছু্জয়ঃ সমরেহনঘ ! | 
পশ্ঠ বৃষ্ত্যন্ধকব্যাত্ং সৌমদভিবশং গতম্ ॥৫২। 
পরিশ্রীন্তং গতং ভূমৌ কৃত্বা কন্ম স্তছুক্ষরম্ | 
তবান্তেবাঁসিনং শুরং পাঁলয়ার্জুন ! সাত্যকিম্ ॥৫৩॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 

পরীতি। ভরিদক্ষিণে। ভূরিখরবাঃ। এভদ্যুদ্ধং ন সম* শন্ুনস্থাভ্যাং ভ্রিদনাণুজ!হ ॥৪৯। 

তত ইতি । উদ্যম্য উন্ভোলা | রথস্থযোরিত্যাদাবনাদরে যা ॥৫০-৫১৪ 

অথেতি। বৃষ্যাদ্বকব্যাস্ং তছু ভ়বংণশ্রে্ং সাত্যকিম। যট্পাদোতয়ং সেক? ॥৫২| 

পরীতি। গতং পতিতম্, কশ্ম শক্রনিবহজররূপম্। অন্েবাসিনং শিযাম্ ॥৫৩। 

প্রবেশ করিয়াছেন এবং কৌরবপক্ষীয় সকল মহাবীরের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছেন ॥৪৮। 

অজ্জন! যোদ্ধ,শ্রেচ সাত্যকি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিতে লাগিলে, ভরিশ্রবা 

দ্ধার্থী হইয়া উহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং এই যুদ্ধ যেন সমান 

হইবে ন। বলিয়া বোধ হইতেছে ॥৯৯॥ 

রাজা! তাহার পর রথস্থিত, ক্রুদ্ধ ও যোদ্ধশেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অঙ্জন ছুই 

জনের সমক্ষেই যুদ্ধছ্দ্ধর্য ভুরিশ্রবা কুদ্ধ হইয়া_মন্ত হস্তী যেমন অপর মন্ত 

হস্ডীকে আঘাত করে, সেইরূপ সাত্যকিকে উত্তোলন করিয়া আঘাত করিতে 

লাগিলেন ॥৫০-৫১॥ 

তদনন্তর মহ।বাহু কৃষ্ণ অর্জনকে বলিলেন নিষ্পাপ অজ্জন ! দেখ 

যিনি যুদ্ধে বসৈন্তেরও ছুর্জয়, সেই বুষি ও অন্ধকবংশের শ্রে্ঠ সাত্যকি 

ভূরিশ্রবার বশীভূত হইয়াছেন ॥৫২। 

অর্জন! সাত্যকি অতিছুষ্ষর কার্ধ্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে পতিত 

হইয়াছেন। অতএব তোমার শিল্ত ও বীর সাত্যকিকে রক্ষা কর ॥৫৩। 

(৫০). '্যহনদ্রাজন্! বন্ধ। ৬, 

১৪৮ 



১১৭৮ মহাভারতে দ্রোণ_ 

ন বশং যজ্জঞশীলম্ত গচ্ছেদেষ বরারিহন্ ! | 

তবৎকৃতে পুরুষব্যাপ্ব ! তদাশু ক্রিয়তাং বিভো। ! ॥৫৪। 

অথাব্রধীদ্ধ ষ্টমনা বাস্থদেবং ধনপ্ীয়ঃ | 
পশ্য বৃঝিপ্রবীরেণ ক্রীড়ন্তং কুরুপুঙ্গবমূ। 

মহাদিপেনেব বনে মণ্ভেন হরিযুথখপম্ ॥৫৫॥ 

সপ্ভীয় উবাচ। 

হাহ।ক।রে। মহানাসীৎ সৈম্যানাং ভরতর্ষভ ! | 
বদুগ্যম্য মহাবাহুঃ সাত্যকিং ন্যহনস্ভুবি ॥৫৬|॥ 

স সিংহ ইব মাতঙ্গং বিকর্ষন্ ভূরিদক্ষিণঃ | 
ব্যরোচত কুরুশ্রেষ্ঠঃ সাৃতগ্রবরং যুধি ॥৫৭| 

অথ কোঁযাদিনিক্ম্য খড়ণং ভূরিশ্রবা রণে। 

মুদ্ধজেহু নিজগ্রাহ পদ চৌঁরস্ত তাঁড়যুৎ ॥৫৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। বজধীবশ্ত করিশ্রবঃ | হে বরারিহন। প্রবলশক্রনাণক 10৫58 

অথেতি। বুষ্কিগ্রবীরেণ সহ। হরিযুখপং মহাসিংহম্। ঘটপাদোহরং শ্লে(কঃ 1৫৫1 

হাহেতি। মহাবাহুভূরিশ্রবাঃ। ন্তহনপিতি বিকরণলোপ। গাব আধঃ পৃরব ॥৫৬। 

সইতি। ভূরিং প্রঠরা যঞ্ঞাণো দক্ষিণা নস্ত স তুরিশ্রবাঃ ॥2৭। 
অখেতি। মুদ্রজেমু সাতাকে; কেশেযু, উরসি বন্ষসি 1৫৮ 

প্রবলশক্রহস্তা পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী অজ্ৰন ! ইনি তোমার জন্য আসিয়া 
এখন যাহাতে উরিশ্রবার বশীভূত না হন, সহর তাহা! কর" ॥৫১॥ 

তৎপরে অঙ্জুন হষ্টচিন্ড হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন কিষ্ণ ! দেখ-বনমধো 

মহাসিংহ যেমন মত্তহস্তীর সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ কৌরবশ্রেষ্ঠ ভুরিশ্রব! 

বৃঞ্চিগ্রবীর সাতাকির সহিত যেন ক্রীড়া করিতেছেন ॥৫৫। 
ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাবানু ভূরিশ্রব। যখন সাত্যকিকে উত্তোলনপুর্ব্বক উ্তলে 

পাঁতিত করিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন, তখন সৈন্যমধ্যে বিশাল হাহাকার 

হইতে থাকিল ॥৫৬ 

সিংহ যেমন নী আকধণ করে, সেইরূপ প্রচুরদক্ষিণ।দাতা। কৌরবশ্রেষ্ঠ 
ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে ভূতলে আ ক্ষণ করতঃ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৭| 

(৫৪).""গচ্ছেদেব' "বদ্ধ, বরোহজ্জুন বা নি ৫৯) ইতঃ পুর্বম্ ইত্যেবং 

ভাষমাণে তু পাগুবে বৈ ধনগ্তয়ে' ইতি পাদছয়মধিকং বদ্ধ। 
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ততোইস্ত চ্ছেভ,মারবধঃ শিরঃ কীঁয়াৎ সকুগুলম্ 

তাঁবৎ ক্ষণীৎ সাত্বতোহপি শিরঃ সংভ্রময়ংস্থরন্ ॥৫১॥ 

যথা রথাঙ্গং কৌলালে দণ্ডাবিদ্ধন্ত ভারত !। 
মহৈব ভূরিশ্রবসে। বাছুন! কেশধারিণা ॥৬০॥ (বুগাকম্) 
তং তথা পরি্য্যন্তং দৃষ্ট1 সাহৃতমাহবে | 
বাস্থদেবস্ততো রাজন্! ভূয়োহর্জুনমভ।ঘত ॥৬১॥ 

পশ্য বৃষণ্যন্ধকব্যাত্রং সৌমদভিবশং গতন্ । 
তব শিষ্য: মহাবাহো ! বনুষ্যনবরং তয় ॥৬২॥ 

আসম্াবিভ্রম* পার্থ! যত্র ভূরিশ্রব রণে। 

বিশেষ্যতি বাঞেয়ং সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্ ॥৬৩| 

ভারতকৌমুদী 
ভত ইভি। আরব ইত্যাদিকম্মরণি কর্তরি ভু: রথাঙ্গং চত্রম্। কুলাল এব কৌলালঃ 

কু্ভকারঃ স্বার্থে সণ, দু গুণাবিদ্ধ" ঘুক্তমূ 1৫৯--৬০॥ 

তমিতি। পরিকযান্ঘ, সবতঃ কযানাণম্, সাহ্তহ মাহ)কিম্ ৮১১। 

পঙ্গোতি । অনবরমূ 'অনানম্ /৬২। 

অসহ্োতি। বিশনেদঘতি গ্াপেক্ষয়া মানীকরোতি এ 

তদনন্তর ভূরিশ্রবা কোষ হইতে তরবারি আকষধণ করিয়া সাত্যকির কেশ 
ধারণ ও বক্ষে পদাঘাত করিলেন ॥৫৮। 

ভরতনন্দন! তাহার পর ভুরিশ্রব| সাত্যকির দেহ হইতে কুগুলযুক্ত 
মস্তকটী ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎক্গণ।ৎ কুম্থকার ঘেমন দণ্ুযুক্ত 

চক্র ঘুগরিত করে, সেইরূপ সাত্যকিও কেশধারী ভুরিশরবার হস্তের সহিতই 

আপন মস্তকী ঘুিত করিতে লাগিলেন ॥৫৯_-৬৭। 
রাজা ! ভৎপরে সাত্যকিকে যুদ্ধে আকধণ করিতে দেখিয়া কৃ্ণ পুনরায় 

অজ্ঞনকে বলিলেন__॥৬১। 

মহাবাহু ! দেখ-_বুষি ও অন্ধকবংশশ্রেষ্ঠ। তোমার শিখা এবং তোছ। 

অপেক্ষা ধনুযুে অনুন সাত্যকি ভুরিশ্রবার বণীসূত হইয়াছেন ॥৬১। 

পৃথানন্দন! শক্রর! ধাহার বিক্রম সহা করিতে পারে না এবং ফিনি 

যথার্থবিক্রমশালী, সেই বৃষ্িবংশীয় সাত্যকিকে ভূরিশ্রবা যুদ্ধে কাতর করিয়া 

ফেলিয়াছেন ॥৬৩। 

(৬৩) অসভ্যো বিক্রমঃ পার্থ:-..বঙ্গ বঞ্ধ। 
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এবমুক্ডো মহাবাহুবান্বদেবেন পাগুবঃ। 

মনসা পুজয়!মান ভূরিশ্রবসমাহবে ॥৬৪। 

বিকর্ষন্ সাত্বতশ্রেষ্ঠং ক্রীড়মান ইবাহবে | 
সংহ্ষযতি মাং ভূ়ঃ কুব্ধণাঁং কীরিবদ্ধনঃ ॥৬৫॥ 
প্রবরং বুঞধ্িবারাণ।ং বন্নিহন্যাদ্ধি সাত্যকিযূ । 

মহাদ্িপমিবারণ্যে স্থগেন্্র ইব কর্ষতি ॥৬৬॥ 
এবং তং মনসা রাজন! পার্ঘঃ সম্পূজ্য কৌরবমৃ। 

বাস্থদেবং মহাবাহুরজ্জুনঃ গ্রত্যভাষফত ॥৬৭| 

সৈন্ধবে সভভদৃষ্টিত্বামৈনং পশ্যামি মাধব ! | 
এতন্, দুক্ষরং কম্ম বাদবার্ধে করো ম্যহম্ ॥৬৮| 

ভারতকৌমুদী 
এবশিতি। পাগবোহজ্জুনঃ। পুজরামাস গ্রশশংম ॥৬৪। 

পূজনপ্রকারমাহ বিকষনিতি। ভয়ো বহুলম্, কীন্িবদ্ধনে। ভূরিশব।ঃ ॥৬৫। 

প্রবরমিতি | মৃগেন্দ্রঃ সিংহ, ক্ষতি তপিতি গম্যতে যন্রধো সিত্যসন্ন্ধাৎ ॥৬৬। 
এবমিতি। সম্পূঙজ্য বীরত্বে প্রশস্ত, কৌরবং ভরিশ্রবসম্ (৬৭। 

ভারতভাবদীপ; 

38 উথ্ানৈর২্পাতনৈত, সংগ্রতঃ বিস্মারাঙ্তবন্ধৈত 89৫-9৮| সমমন্তরূপম্ ॥53। 
অভাহনদাম্মাপিতবান্ |৫০--৫ন|॥ কুলাশ এব কৌলাঁল; ॥/৩০--১৫॥ ন্ হন্যাছিন্যত এ 

শকেতি, দ্বিতীয় ইবখব এবারে কষত্যেবেত্যনয়ঃ 1৯৬৭৭] 

ইতি প্রোশপর্ববণি নৈলকঠায়ে ভারতভাবদীপে ভ্রয়োবিংখতাবিকশততমোহধ্যায়ঃ 1১২৩] 

কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, মহাবাহু অজ্জুন মনে মনে যুদ্ধে ভূরিশ্রবার প্রশংস। 
করিতে লাগিলেন-॥৬৪। 

'কুরুকুলের কীত্তিবদ্ধক ভূরিশ্রবা যুদ্ধে যেন খেলা করিতে থাকিয়! 
সাতৃতবংশশ্রেঠ সাত্যকিকে আকর্ষণ করতঃ আমাকে গুরুতর আনন্দিত 
করিতেছেন ॥৬৫॥ 

ইনি যে হেতু বৃঞ্চিবীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে বধ করিবেন, সেই হেতু_- 
বনমধ্যে সিংহ যেমন মহা হস্তীকে আকধণ করে, সেইরূপ সাত্যকিকে আকষণ 

করিতেছেন? ॥৬৬। 

রাজা ! পৃথথানন্দন মহা বানু অজ্জুন এইভাবে মনে মনে ভূরিশ্রবার প্রশংসা 
করিয়। কৃষ্ণকে বলিলেন--॥৬৭॥ 

৬৮ এগ বগ্তুকরং বশ্ম-.বঙ্গ বদ্ধবা মি। 
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ইত্যুক্ত। বচনং কুর্ববন্ বাস্থদেবন্ত পাগুবঃ। 

ততঃ ক্ষুরং স্থনিশিতং গান্ডীবে সমবৌজয়ৎ ॥৬৯॥ 
পার্ঘবাহুবিস্যষ্টঃ স মহোৌঁক্কেব নভশ্চ্য তা। 

সখড়গং বজ্ঞশীলম্ত মাঙ্গদং বাহুমচ্ছিনৎ ॥৭০ 

ইতি ভ্রীমহাঁভারতে শতপাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈষাঁসিক্যাং দোণপর্ণি 

জযদ্খবধে ভূরিশ্রবসো। বাহুচ্ছেদে ভ্রয়োবিংশত্যধিক- 

শততমোহ্ধ্যায়? ॥০॥ % 
০১০ এসসি 

ভারতকে 

সৈদ্ধব ইতি । সৈন্ধবে জমদ্রথে | এনমিখ গুতৎ আত্যকিম্। ঘাদবার্থে সা)কিকুতে 0৬৮ 

ইতীতি | কুর্বন্ রক্গনূ। ক্ষুরং ্কুরপ্রৎ নাম বাণম্, সুনিশিতং ুধারম্ ৮৬৯ 
পার্থেতি। সশ্ক্রঃ। যজ্ঞশীলন্ত ভূরিএবসঃ, সাঙ্গদং সকেবুরম্। অঞ্জনঃ থ্তিনীচতাপরি- 

হারাথ,শিরশ্ছেদ্মকৃহা! বাছচ্ছেদমত্রনকীমীদিত্যালোচশীয়ম্ ৭০ 

ইতি মহামহৌপাদ্যাধভারতাচাধ্য-শ্রুহরিদাসসিদ্ধা শ্ুবাগীশভট্টাচাধাবিগচিতাযাং নছা ভারত 

টাকারাং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াৎ দ্রোণপর্বণি জযদ্রবদে 

অয়োবিশভাযপধিকশততমোহ্ধ্যায়: ॥০॥ 

--7705) 

কৃষঃ! জয়দ্রথের উপরে আমার দৃষ্টি রহিয়াছিল বলিয়া আমি এ যাবৎ 

এ অবস্থায় সাত্যকিকে দেখিতে পাই নাই। সে যাহা হউক, সাতাকিকে রক্ষা 

করিবাঁর জন্য আমি এই ছুষ্ষর কার্য করি? ॥৬৮। 

এইরূপ বলিয়৷ অজ্জুন কৃষ্ণের বাক্য রক্ষা করতঃ গ।গীবধনুতে একটা! 

ন্ধার ক্ষুরপ্রবাণ সংযোগ করিলেন ॥৬৯॥ 

পরে অর্জনবানুনিক্ষিপ্ত সেই বাণটা আকাশচ্যুত বিশাল উক্কার স্থায় 

যাইয়া তরব।রি ও কেধুরযুক্ত ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু ছেদন করিল? ॥৭৭ 
৩০9 

০০০ 

*: 5. চস্থারিংখদধিকখততমোইপযায) বঙ্গ বর্দ, “-ছিচত্বারি'শরপিকশতিতমোহধ্যাদি 

বারানি। 
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সঞ্জয় উবাচ। 

স বাহুর্নযপতদ্ভ,মৌ সখড়গঃ সশুভাঙগদঃ। 

আদ্ধজ্ভীবলোকস্য ছুঃখমুভমমুভমঃ ॥১ 

প্রহরিষান্ হৃতে। বাহুরদৃশ্টেন কিরীটিন1। 

বেগেন হ্যপতদ্/মৌ পঞ্ষাস্ত ইব পন্নগঃ ॥৯। 
স মোঘ' কৃতান্মীনং দৃষ্ট। পার্থেন কৌরবঃ। 
উৎস্থজ্য সাত্যকিং ক্রোধাদ্গহয়ামাস পাঁগুবঘ্ ॥৩॥ 

ভুরিশ্রব। উব।চ। 

নুশংসং বত কৌন্তেয়! কর্মেদং কৃতবানপি | 
ভপশ্যতে। বিষক্তম্ত যন্মে বাহুং ত্বমচ্ছিদ? ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। মশ্ুভাঙ্গদঃ সুন্দরকেযুবসহিত্ঃ। আদধহ জনর়ন্ অতীব যা হাহ ।১। 

প্রতি । ভতশ্ছিন্তঃ | পঞ্চাস্থাঃ পঞ্চবদন: | এতেন পক্ষী ু লীযুন্ত তমাশিপ্যতে 1২। 

সইতি। মোদং সাতাকেহন্থমশকাহাদার্থীকতম্। কৌরবো ভিরিশ্রবাঃ )৩। 

নুশংসদিতি । বত থেছদে । বিষন্তস্ত পরেণ সহ ঘু্ধীব্যাপৃভন্থা 19 

সপ্তয় বলিলেন__“মহারাজ ! তরবারি ও সুন্দরকেষুরযুক্ত ভুরিশরবার 

সেই উত্তম বাহুখানা সমস্ত লেকের গুরুতর দুঃখ উৎপাদন করতঃ তলে 

পতিত হইল ॥১। 

ভূরিশ্রবার দক্ষিণ বাঁভ সাত্যকিকে প্রহার করিবে, এমন সময়ে অজ্ঞন 

অদৃশ্য থ|কিয়া তাহা ছেদন করিয়াছিলেন। সুতরাং পঞমুখ সাপের স্ায় তাহা 

বেগে ভূতলে পড়িয়াছিল ॥২1 

অজ্জুন নিজের উদ্যম ব্যর্থ করিয়াছেন দেখিয়া উরিশ্রবা স।ত্যকিকে ত্যাগ 

করিয়। ক্রোধবশতঃ অর্জনকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৩| 

ভূরিশ্রবা বলিলেন_-কুস্তীনন্দন! তুমি এটা গুরুতর নৃশংসকার্ধ্য 

করিলে। যেহেতু আমি অস্ভের সহিত যুদ্ধে র 5 জুতবাং 

(9 ূর্বাদ্ধাৎ পরম্' স্থমু্তো মহেন্ত ধ্বজে। বৃত্তোত্মবো ঘ ৭” ইতি পাদঘযমধিকং 

পি নি,...ছুঃখমুত্বমম্--পি,*" ছুঃখমভভুতমুত্তম: নি। 

ঙ্গি 

6৯ শন 
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কিং নু বক্ষ্যসি রাঁজানং ধর্থপুত্রং ঘুধিষ্ঠিরম্ 
কিং কুর্ববাণো ময়া সংখ্যে হতো ভূরিশ্রবা ইতি ॥৫॥ 
ইদমিন্দ্রেণ তে সাক্ষাছুপদিষ্টং মহা স্তন । 
অস্ত্র রুদ্রেণ বা পার্থ! ছ্রোণেনাথ কূপেণ বা ॥৬| 

ননু নামাস্্রধর্মজ্তস্বং লোকেহভ্যধিক?ঃ পরৈঃ। 

সোহযুধ্যম[নস্য কথং রণে প্রহ্ৃতবানসি ॥৭। 

ন প্রমভায় ভাতায় বিরথায় প্রবাঁচতে। 

ব্যমনে বর্তমানায় প্রহরন্তি মনস্ষিনঃ ॥৮॥ 

ইদন্ত নাঁচাচরিতমসৎপুরুষসেবিতস্ । 
কথমচরিতং পার্থ! পাপকন্ম সুছুকষরমূ ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
কিমিতি। বন্মপুতাগিকে ঈরশাধন্মকাধাকরণকথনমতীবলঙ্জাকরমিতি হাবঃ 8৫1 

সোল্ুগনদাহ ইদমিতি। ইদমীদূশম্। অপ্ষ্ অপ্রপ্রয়েগঃ ৪ 

নহিতি। পরৈঃ পবেভাঃ | অযুঙ্যমানস্ত আহ্ুন। সভেতি বেষঃ॥ 9 

নেতি। প্রভা অসাবধানাদ।  প্রযাচতে অভয় ঘাচমানার | ব)সনে বিপদি ০৮। 

ইদদিতি | আুদু্গর* সঙ্গন্া | পৃথাপুত্রস্ত এভবাচ্রখনহীবগহঠিভমিতি ভাবত ॥»। 

জোনাকে দেখিতে পাইতেছি না: এই অবস্থায় ভুমি আমার বাভ ছেদন 

করিলে ॥8॥ 

ভূমি যাইয়। ধশ্মপুত্র রাজ| যুধিষ্টিরকে কি বলিবে ? ইহাই বলিবে কি? 

য়ে, সাঃ আন্ের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় আমি তাহাকে 
বধ করিয়াছি ॥৫। 

পৃথানন্দন ! এইরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ করায় কি তোমাকে সাক্ষাৎ মহাস্ব। 

ইপ্দ উপদেশ দিয়াছিলেন? কিংবা রুদ্র, বা দ্রোণ, অথব! কূপ শিক্ষা দিয়া 

হিলেন? ॥৬॥ 

অঙ্জন! তুমি অন্য যোদ্ধা! অপেক্ষা অধিক অস্ত্রধ্ম জান। সেই তুমিক্ষি 

করিয়া নিজের সহিত অধুধ্যমান ব্যক্তির উপরে প্রহার কৰিলে ? ॥৭॥ 

গ্রশস্তচিত্ত লোকেরা! অসাবধান, ভীত, রথবিহীন, অভয়প্রাথী এবং 

বিপদাপন্ন লোকের উপরে প্রহার করেন না ॥৪। 

পথানন্দন ! নীচজন।চরিত, অসংপুরুষব্যবহ্ৃত এবং সজ্জনের পে আত 

ছুক্ষর এই পাঁপকাধ্য তুমি কি করিয়া করিলে ? ॥৯॥ 



১১৮৪ মহাভারতে দ্রোণ--- 

আর্য্যেণ স্থকরং প্রাহুরাধ্যকম্্ম ধনঞ্ীয় ! | 

অনার্্যকর্্ম তবার্য্যণ স্থছুক্ষরতমং ভূবি ॥১০॥ 

যেযু যেষু নরঃ পার্থ! যত্র যত্র চ বর্ততে। 

আশু তচ্ছীলতাঁমেতি তদদিদং তৃয়ি দৃশ্ঠাতে ॥১১। 
কথং হি রাঁজবংশ্বাত্বং কৌরবেয়ো বিশেষতঃ | 
ক্ত্রধর্মীদ পক্তান্তঃ সুবৃত্তশ্চরিতব্রতঃ ॥১২॥ 

ইদস্ত যদকিক্ষুদ্রং বাঞ্চেযার্থে কৃতং ত্বয়!। 
বাস্থদেবমতং নূনং নৈতত্য্যুপপদ্াতে ॥১৩। 

কে। হি নাম প্রমভাঁয় পরেণ সহ যুধ্যতে | 

ঈদৃশং ব্যসনং দগ্যাদ্যে। ন কৃষ্ণবশো। ভবেৎ ॥১৪॥ 

ব্রাত্যাঁঃ স্শ্লিষ্টকন্মাণঃ গ্রকুত্যেব চ গহিভাঃ | 

বুষ্ত্যন্ধকাঃ কথং পার্থ! প্রমাণং ভবতা। কৃতাঁঃ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

আধ্যেণেতি। আম্যেণ সচ্নেন, আধ্যকম্ম সঙ্জন্কীধ্যম্ ॥১০। 

যেধিতি। বেছু ষেষু ব্যাপারেযু, ত্র যন্ত্র চ জনসংসর্গে ॥১১॥ 

কথমিতি | স্থুবৃত্তঃ সদাচারঃ, চরিতব্রতঃ কৃততপাঃ ॥১২। 

ইদমিতি। অতিক্ষদ্রমতিনীচজনকন্ম, বাঞ্চেয়ার্থে সাত্যকিন্কুতে ॥১৩। 

ক ইি। প্রমত্বী় অসাবধানায় | যুধাতে যুপামানায়। ব্যমনং বিপদূম্ ॥১৪॥ 

ধনগ্জয়। অভিজ্ঞলোকেরা বলিয়া থাকেন_জগতে সঙ্জনের পক্ষে 

সঙ্জনের কার্য করাই জন্তবপর; কিন্তু সঙ্ঘনের পক্ষে অসজ্জনের কাধা কর! 

অতিুষ্ধর ॥১০। 
পৃথানন্দন! মানব যে যে ব্যাপারে বা যে যে সংসর্গে থাকে, সহ্বর সেই 

স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাহা এই তোমাতে দেখা যাইতেছে ॥১১। 

অঙ্জন! তুমি রাজবংশে, বিশেষতঃ কুরুবংশে জন্মিয়া, সদাচারপরায়ণ 

হইয়া এবং তপ্তা করিয়। শেষে কি করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্মচ্যুত হইলে ? ॥১২॥ 
তুমি সাত্যকির জন্য এই যে অতিনীচকাঁধ্য করিয়াছ, উহা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের 

মত; কিন্ত ইহ! তোমাতে সম্ভবপর হয় ন। ॥১৩॥ 

যে লোক কৃষ্ণের বশীভূত নহে, সেরূপ কোন্ লোক অসাঁবধান ও পরের 

সহিত যুধ্যমান ব্যক্তিকে এইরূপ বিপদাপন্ন করে ? ॥১৪। 

দিন, 'স্ুকরং হাহুঃ.."বঙ্গ বদ্ধ, 'স্ুকরং বাহ: .ব! | নি। (১১)-নরব্যান্র !...বা, 1) 

শ্নেকো। নাস্তি নি। (১৫) ত্রাত্যাঃ সুক্িষ্টকম্মাণঃ...পি, ব্রাত্যাঃ সংকিষ্টকশ্মাণঃ ' বএনধি 



পর্ব্বণি চতুবিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১১৮৫ 

সপ্তায় উবাচ। 

এবমুক্ত1 মহা বাহ্যূ'পকেতুর্মহাষশা | 
যুযুধানং সমুৎক্জ্য রণে প্রাযমুপাবিশহ ॥১৬।॥ 

শরানাস্তীধর্য মব্যেন পাণিনা পুণ্যলক্ষণঃ । 

ধিযাস্ুব্র্ধলোকার প্রাণান্ প্রাণেষখাজুহোৎ ॥১৭॥ 
সূধ্যে চক্ষুঃ সমাধায় প্রপন্নং সলিলে মনঃ | 
ধ্যায়ন্ মহোপনিষদং যোগবুক্তোহভবন্মুনিঃ ॥১৮। 

ভারতাকৌমুদী 

বাত)। ইতি । ব্রাত্যা যখাকালমন্পনীতাঃ, স্হশ্িষ্ঠম অবিবাহমাতুলকন্যাদে! সঙগ্ধা, 

কম্ম বিবাহবা।পারো যেষা” তে । অতএব প্রকুত্য। ম্বভাবেনৈব | প্রমাণ, গ্রাহ্তবাকাঃ ॥১৫॥ 

এবমিভি। বুপো যজ্ঞীমপন্রবন্ধনদার কেতো ধ্বজে যন্ স্ ভরিএবাঃ। থিতেনাঙ্ 

যাজিকত্বং সচিতম্। খুযুবানত সাভাকিম। প্রায় মুডামুদিশেতি শেষ প্রাষে।ভমান্থ- 

গমনে" ইতামর: ॥১৩। 

এরনিতি। সবোন বামেন। ব্যাযষাতুহ পু 
ন্ 

প্রণের দহাবাঘো, অগ্চভোহ ন্যর্ষিপূ নম মিতৃমদরচ্ছদিতারথঃ | ইদমেব পুণালক্ষণতব 

মিত্যা শয়ও ॥১৭॥ 

লুনা হাত ।  প্রমূ্ত রাগছেনাদিনপনন্া অনন্ত) সণিলে সশিলদেব্তাধাহ চন্দ | 

মহোপশিষপং "৩ প্মমি ইতি ঈহোপশিযদ্ঘকাপ্রতিপাগ্ত: জীবব্র্ঘণোবৈকাম। যোগযুক 

শ্চিবৃন্িনিবোধবান্, ঘুনিমৌ শী চাভবহ, ধ য বাপি হ্বরন্ ভাবা ত্যজত্যান্থে কলেবর্ম্। কঃ 

তং ভামেবৈতি কৌনেঘ। মনা ভদ্ভাবভাবিত, ॥ 
রী 
$ এ 

ভারঙভাবদীপ? 

সইতি ১--৩। বিষক্রল্ত অন্যাসরশ্য ॥৩--১০| যেযু যেযু সহস্থমহন বা ত্র যত্র 

০৮, € গীতাম্মবণ।দিভাশ্যং ॥১৮। চা ঙ্ 

শুতে শুভে বা কম্মণি ॥১১--১৪। সংসিষ্টকশ্মাণ, কুখসিভা বা 0১৫ গ্রায়ম্ উপাবিশং 

মরণ উপাবিশত আরন্ধবাণ্ ॥১৬॥ প্রাণেধু বাধুপু এ জভাদাহিভবান্ ॥১৭॥ প্রসন্নমকল্মযমূ 

| পথানন্দন! বুঞি ও অন্ধকবংশীব লোকের! ত্রাত্যক্ষত্রিয় (যথাসময়ে 

উপনয়ন হীন ক্ষত্রিয়) এবং অবিবাহা| কন্যা বিবাহ করিয়। থাকে। সুতরাং 

উহার স্বভাবতই গহিত। অতএব ভুমি সেই বুষ্িবংশীয় কৃষ্ণের কথ। গ্রাহ্থা 

করিলে কেন ? ॥১৫। 

সঞ্জয় বলিলেন__“মঙ্তাবাহু ও মহাযশ! ভূরিশ্রব! এইরূপ বলিয়া সাত্যকিকে 

ত্যাগ করিয়া রণস্থলেই প্রায়োপবেশন করিবার সঙ্গন্প করিলেন ॥১৬। 

পুণ্যলক্ষণ ভূরিশ্রব! ব্রক্মলোকে যাইবার ইচ্জ! করিয়া বামহস্তদঘারা তলে 

শর আস্তরণপুব্বক আপন প্রাণবাযুকে মহাবায়ূতে মিশাইয়া দিলেন ॥১৭॥ 

১৪৯ 



১১৮৬ মহাভারতে দ্রোণ-_- 

ততঃ স সর্ববসেনায়াং জনঃ কৃষ্ণধনঞ্ীয়ো | 

গর্য়ামাম তঞ্চাপি শশংস পুরুষর্ষতম্ ॥১৯। 

নিন্দ্যমানৌ তথ কৃষ্ণ নোচতুঃ কিঞ্িদপ্রিয়ম্ | 
তথা প্রশস্যমানশ্চ নাহয্যদ্যূপকেতনঃ ॥২০॥ 

তাঁংস্তথাব।দিনো! রাজন! পুত্রাংস্তব ধনপীযুঃ | 

অস্বয্যমীণে। মনসা তেষাং তস্ত চ ভাঁষিতম্ ॥২১॥ 

অসংক্ুদ্ধমনা বাঁচঃ স্মারযন্নিব ভারত ! | 
উবাচ পা্ডুতনয়ঃ সাক্ষেপমিব ফান্তনঃ ॥২২॥ (বুগকম্) 
মম সর্বেহপি রাঁজাঁনো জানন্ত্যেব মহীব্রতম্। 

ন শক্যে। মামকো হস্তং যো মে স্যাদ্বাণগোচরে ॥২৩॥ 

ভাঁরতকৌযুদী 

তত ইতি। গহয়ামাম অন্যায্যাচরণ[ৎ, তং ভূরিশ্রবসমূ, শশংস পুণ্যলক্ষণত্বাৎ ৪১৯ 

নিন্দযেতি। কুষে রুষ্ণাজ্বনৌ, নোচতু* নিন্দায় এব গ্াষ্যস্বাং। নাহঘ্বাৎ নিশ্ল- 
চিত্তত্বাং ॥২০। 

তানিতি। অমৃযামণঃ অদহমানং, তেঘষাং তব পুত্রাণাম্, তশ্ত ভূরিশ্রবসশ্চ। বাচ 

আম্মনঃ প্রতিজ্ঞাবচনানি। সাক্ষেপং €তবিম্মরণাৎ সাহ্গতাঁপমিব, ফাস্ুনো হজ্ুনঃ ॥২১--২২। 
মমেভি। কিং তম্সহাব্রতমিত্যাহ নেতি। মামকো মদীয়ো জনঃ ॥২৩| 

আর তিনি সৃষ্যে নয়ন ও চন্দ্রে প্রসন্ন মনটীকে নিবিষ্ট করিয়। “তত্বমসি” 

এই মহোপনিষদের অর্থ জীব ও ব্রদ্দমের এক্য ধ্যান করতঃ; যোগযুক্ত ও মৌনী 
হইলেন ॥১৮। 

তদনস্তর সেই সমস্ত সৈম্াই কৃষ্ণ ও অর্জনের নিন্দা এবং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের 
প্রশংসা করিতে লাগিল ॥১৯॥ 

সেইরূপ নিন্দা করিতে লাগিলেও কৃষ্ণ এবং অর্জুন কোন অপ্রিয় কথ। 

বলিলেন না); আবার সেইভাবে প্রশংসা করিতে থাকিলেও ভূরিশ্রবা আনন্দিত 
হইলেন ন। ॥২০॥ 

ভরতনন্দন রাজ! আপনার পুত্রেরা সেইরূপ বলিতে লাগিলে, পাঁগুনন্দন 
অর্জন তাহাদিগকে এবং তাহাদের বাক্য ও ভূরিশ্রবার বাক্যকে সহা করিতে 

না পারিয়া অথ চ অক্রুদ্ধ থাকিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা ম্মরণ করাইবার জন্য 
আক্ষেপের সহিতই যেন বলিলেন_॥২১--২২।॥ 

রাজীরা সকলেই আমার মহাব্রতের বিষয় জানেন যে, যিনি আমার বাণ- 
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যুপকেতো! সমীক্ষ্যেতম মামর্থসি গহিতু্। 
নহি ধর্মমবিজ্ঞায় যুক্তং গহষিতৃং পরম্ ॥২৪॥ 
আতশস্ত্রস্ত হি রণে বৃষঝ্িবীরং জিঘাংসতঃ | 

যদহং বাঁলুমচ্ছৈৎসং ন স ধর্ম বিগহিতঃ ॥২৫॥ 
ন্যস্তশত্ত্রস্ত বাঁলস্য বিরথস্ত বিবন্মণঃ | 

অভিমন্যোর্বধং তাত! ধাল্মিকঃ কো নু পুজয়েৎ ॥২৬। 
এবমুক্তঃ স পার্থেন শিরসা ভূমিমম্পৃশৎ। 
পাণিন। চৈব সব্যেন গ্রাহিণোদস্য দক্ষিণম্ ॥২৭॥ 
এতৎ পার্থস্ত তু বচস্ততঃ শ্রুত্বা মহাদ্যুতিঃ। 

যুপকেতুর্মহারাজ ! তুফ্দীমাসীদবা সুখঃ ॥২৮। 
ভারতকৌমুদী 

যুপেতি। হে যূপকেতে| | ভূরিশ্রবঃ 1, সমীক্ষ্য পর্যালোচা ॥১৪॥ 

আন্তেতি। আত্তখগবস্ত গৃহীতাত্বস্ত তব, বৃষ্িবীরং নিরশ্ং আতাকিম্ ॥২৫। 

তখাপি পরেণ সহ যুপ্যমানে তখাচরশং গহিতমেবেত্যাহ হগেতি | পজখেখ 

গশংসেজ ২৬। 

এবমিতি। স ভুরিশ্রবাঃ। ভূমিমস্পৃশৎ তাদ্রশাভিমল্যবধদোষে সমাপ্রাথনাজ্ঞাপনায় 

বিরোইবনমনার্থমিতি ভাবঃ।  সবোন বামেন, অস্তাজ্্রনন্ত দিশি, দর্শিণম্ আত্মনশ্ছি 

দর্সিশং বাহুমূ, প্রাহিনোহ গ্্গিপত তাদৃশস্ত নিরদ্বশ্ত সাত্যকেবপোগমদধোষে স্ববাহচ্ছেস্থ 

নায্যস্বস্থচনার্থমিতযাশরঃ ॥২৭| 

এতদিতি.। এতদতিমম্যবপবিষর়কম্। তুফীমবাক্মুণশ্চামীৎ লজ্জগেতি ভাবঃ ॥২৮। 

পথে থাকিবেন, এমন আমার কোন লোককেই কেহ বধ করিতে পারিবে 

না ॥২৩। 

অতএব ভূরিশ্রবা! তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় পধ্যালোচন৷ 

করিয়। আমাকে নিন্দা করিতে পার না। কারণ, ধন্ম না জানিয়া পরের শিল্দ! 

করা উচিত নহে ॥২৪। 

তুমি অস্ত্র ধারণ করিয়া! নিরস্ত্র সাত্যকিকে বধ করিবার ইচ্ছ। করিয়াছিলে, 

সেই অবস্থায় আমি যে তোমার বা ছেদন করিয়াছি, সে কীধ্য গঠিত হয় 

নাই ॥২৫॥ 

বৎস! নিরস্ত্র বালক, রথবিহীন ও বর্মশুন্ত অভিমন্ুযুকে তোমরা যে বধ 

করিয়াছ, কোন্ ধান্মিক লোক তাহার প্রশংসা! করিয়া থাকেন ??॥১৬| 

অঙ্জুন এইরূপ বলিলে, ভূরিআবা মস্তকদ্ধার৷ ভূমি স্পর্শ করিলেন এবং 

(২৬). বিরথস্ত বিচন্বণঃ-" পি। 



১১৮৮ মহাভারতে দ্রোণ__ 

অর্জন উবাচ। 

ঘা গ্রীতির্ধন্মরাজে মে ভীমে চ বলিনাং বরে। 
নকুলে সহদেবে চ সা মে ত্বয়ি শলাগ্রজ ! ॥২৯।॥ 

ময়। ত্বং সমনুজ্ঞাতঃ কৃষ্জেন চ মহাজন] | 

গচ্ছ পুণ্যকৃতাল্লেশকান্ শিবিরৌশীনরো যথ! ॥৩০। 
বাসুদেব উবাচ । 

যে লোঁক। মম বিমলাঃ সকৃদ্বিভান্তি 

ব্রঙ্গাছোঃ স্থরবৃষভৈরগীয্যমাণাঃ | 
তান্ ক্ষিপ্রং ব্রজ সততা গ্রিহো ত্রঘাঁজিন্ ! 

ম্তুল্যো ভব গরুড়োন্তমাঙ্গম।নঃ ॥৩১। 

সগ্চয় উবাচ। 
উত্থিতঃ স তু শৈনেযো বিষুন্ভঃ সৌমদভিন] | 
খড়গমাদাঁয় চিচ্ছিৎস্থঃ শিরম্তম্ত মহাক্সনঃ ॥৩২। 

ভারতকৌমুদী 
ধেতি। লো নাম কশ্চিৎ কৌরবস্তশ্া গর । ॥২৯। 

তত্পরীতিনিবন্ধনামাশিষং গ্রমু্ক্তে ময়েতি।  উশ্বানর উশীনরপুত্ধঃ ॥৩০| 

যইতি। সরুচ্চিরম। গরুড়ন্য উত্তমমঞ্গং পৃঙ্গং খানং বাহনং যন্ত সং ॥৩১। 

বামহস্তদ্বার ছিন্ন দক্ষিণ বাহুখানাকে অজ্জ্রনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন 

(টাকায় ভাব দ্রষ্টব্য) ॥২৭। 

মহারাজ! তদনন্তর মহতেজা ভরিশ্রবা অজ্ঞনের এই কথা শুনিয়া নীরব 

৬ অধোমুখ হইয়া রহিলেন ॥২৮। 

অঙ্জুন বলিলেন_-শলাগ্রজ ! ধর্মরাঁজ, বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, নকুল ও 
সহদেবের উপরে আমার যেরূপ গ্রীতি আছে, তোমার উপরেও আমার সেই 
রূপই গ্রীতি রহিয়াছে ॥২৯। 

অতএব তুমি আমার ও মহাত্মা কৃষ্ণের অন্ুুমতিক্রমে উশীনরনন্দন শিবি- 

রাজার ন্যায় পুণ্যাজিত লোকে গমন কর? ॥৩০। 

কৃষ্ণ বলিলেন__সর্বদা অগ্নিহোত্রযাগকারী ভূরিশ্রবা! আমার যে 
নির্মল লোক চিরদিন প্রকাশ পাইতেছে এবং যাহাতে যাইবার জন্ত ব্র্গা- 

প্রভৃতি দেবতাশ্রেষ্ঠেরাও ইচ্ছা করেন, তুমি সত্বর তাহাতে গমন কর, আর 
আমারই ন্যায় গরুড়ের উত্তম অঙ্গে আরোহণ করিয়। বিচরণ কর' ॥৩১। 

পাপা পিপাপা পাপ লগ শা ৬০০৮ শশা শাািাস্পাঁীীি শি শিপ স্া্শিশিশিশ 

.. (৩২)..-খক্ামাদায় চিচ্ছেদ...পি। 
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নিহতং পাগুপুত্রেণ প্রমর্ভং ভূরিদক্ষিণম্। 

ইয়েষ সাত্যকিহস্তং শলা গ্রজমকলুষম্ ॥৩৩। 

নিকৃভভুজমাসীনং ছিন্ন হস্তমিব দ্বিপষ্। 

ক্রোশতা সর্বসৈন্যেন নিন্দ্যমানঃ স্ুৃডুম্মীন।ঃ ॥5৪। 
বাধ্যমাণ?ঃ স কুঞ্চেন পার্ধেন চ মহাস্সনা 

ভামেন চক্ররক্ষাভ্যামশ্বথাল। কুপেণ চ ॥৩৫॥ 

কর্ণেন বুষসেনেন সৈন্ধবেন তথৈব চ। 
বিক্রোশতাঞ্চ সৈন্যানামবধীভ বতব্রতম্ ॥৩৬॥ (বিশেষ্কঘ্। 

ভারতকোৌমুদী 
উথ্থিত ইতি ৯:75) ৩ ঢিট 
খিত হতি। ডখতে। অচ্রা কশরনাদুণগতি । টাচ্ছহাণ্ে ও? ম55: 8৩২) 

নিহতমিতি। ধা বাহুন্ছেদেনাততম্ত প্রসন্তত প্মাচিন্থানাত ব্যাগুতম্ (৩৩ 

নেরুন্তেতি। নিরহুঁজং ছিন্নবাভম্। ছিম্হন্তং ছনুখগ্ুম! শত হিধকু শিক 
রর নিলয় নে নর তঁ - 

ইত্যেবমুচ্চবদত। | আুছুম্মনা আস্ঘবিক্কারব্যাপুতচিভ। চঞ্বঙ্ষাভাত খুধামখাভমৌছে।। 

ভাম্। বুমসেশেন তদাখ্েন গরপুত্রেণ। সৈদ্ধবেন গযঘ্ঘেন। বিঘোনিহা দিতি 

4 ইতত্যেবগুচ্চৈবদত 1ম্ (85৪--৩5৭ 

সপ্তয় বলিলেন__“ভরিশ্রব। ছাড়িয়া দিলে সাতাকি মুচ্ছিত হইয়। ভূতালে 

পড়িয়া ছিলেন, ক্রমে ভিনি চৈতন্য লাভ করিয়। উঠিয়া ভরলারি লয় 

সহান্া উরিআবাঝ সন্তক ছেদন করিবার ইচ্ছা] করিলেন ॥৩১। 

অঞ্জন দক্ষিণবাছ ছেদন করিয়। আহত করিলে, হুরিএব। গ্রায়োপবেশন। 

পুব্বক পরক্রন্দে চিন্ত নিবেশ করিয়। রঠিয়াছিলেন , “সই অবশ্ায় সাহাক্চি 

সেই নিষ্পাপ ডুরিশ্রব/কে বধ করিবার ইচ্ছ। করিয়াছিলেন ॥১৩| 

ছিননবাভ রিশ্রবা তখন ছিন্নশুপ হস্তীর ন্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়া- 

ছিলেন এবং সংযমীর তায় রন্ষচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই অবস্থায় সাভাকি 

অভিছুম্মনা হইয।ও ঠাহাকে বধ করিতে উদ্ধাত হইলে) সমস্ত সৈন্য উচ্চন্বতে 

ধিক্ ধিক্ বলিয়া সাত্যকির নিপ্দা করিতে লাগিল এবং হায় ক অঙ্জুন, 

ভীমসেন, অর্জনের চক্ররক্ষক যুধা মন ও উন্তমৌজ, অশখানা, গপাচাম্য, কর্ণ, 

বৃষসেন ও জয়দ্রথ বারণ করিতে থাকিলেন। আর সমন্ত ৫ সৈম্াই উচ্চন্বরে বিধ 

করিবেন না, বধ করিবেন না” এইরূপ বলিতে লাগিল: হাসি সাঠ্যকি 

ইরিআবাকে বধ করিলেন ॥৩৪--৩৬। 

(৩৪)...ক্রোশতাহ সর্বাসৈন্য।নাম-ব। নি (৩১) অবদীন্ত ধৃতধতম্বব! সি) 



১১৯৩ মহাভারতে ফ্রোণ- 

প্রাযোপবিষ্টায় রণে পার্থেন ছিন্নবাহবে। 
সাত্যকিঃ কৌরবেয়ায় খড়েগনাপাহরচ্ছিরঃ ॥৩৭॥ 
নাভ্যনন্নন্ত সৈম্তানি সাত্যকিং তেন কর্ধণ] । 
অজ্ভ্থটনেন হতং পুর্ববং যজ্জঘান কুরূদ্বহম্ ॥৩৮॥ 
সহআ'ক্ষলমং তত্র সিদ্ধচারণমানবাঃ | 

ভূরিশ্রবসমালোক্য যুদ্ধে প্রায়গতং হতম্ ॥৩৯॥ 

অপুজয়ন্ত তং দেবা বিম্মিতাস্তস্ত কন্মতিঃ | 

পক্ষবাঁদাংশ্চ স্ৃবহুন্ প্রাবদংস্তব সৈনিকাঁঃ ॥৪০॥ (বুগকম্) 
ন বাঞ্চেযস্তাপরাধে। ভবিতব্যং হি ততথা। 
তন্মাম্মনুযুর্ন বঃ কার্য; ক্রোধে দুঃখতরো নৃণাম্ ॥৪১।॥ 

হন্তব্যশ্চৈব বীরেণ নাত্র কাঁধ্যা বিচাঁরণা। 
বিহিতো। হাস্ত ধাত্রৈষ স্ৃত্যুঃ সাত্যকিরাহবে ॥৪২॥ 

প্রাঞ্জেতি। কৌরবেয়ায় কুরুবংশ্ঠায় ভূরিশরবসে। সর্বত্র ধষ্টার্থে চতুগী ॥৩৭। 
নেতি। নাভ্যনন্দন্ত ন গ্রাশংসন্। হতং বাহুচ্ছেদেনাহতম্ ॥৩৮॥ 

সহমেতি। প্রায়গতং মরণাসনস্থিতম্। পক্ষবাদান্ তদসুকুলোক্তীঃ ॥৩৯_-৪০| 

নেতি। বাঞ্চেরিস্ত সাত্যকে;। তঙ সাত্যকিনা ভূরিঅবসো হননম্। মন্তযঃ ক্রোধঃ 09১। 

সাত্যকি তরবারিছ।র! যুদ্বস্থলে প্রায়োপবিষ্ট ও অজ্জনকর্তৃক ছিন্নবাহু 

ভরিএবার মস্তক ছেদন করিলেন ॥৩৭। 
পূর্ব অজ্জরনকর্তৃক আহত ভুরিশ্রবাঁকে যে হেতু বধ করা৷ হইল, সেই জন 

সৈন্যের! সাত্যকির প্রশংসা করিল ন| ॥৩৮॥ 

ওদিকে দেবগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ ও মানবগণ ইন্দ্রের তুল্য ভূরিশ্রব।কে 

প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় নিহত দেখিয়া এবং তাহার কাধ্যে বিম্মিত হইয়। তাহার 

প্রশংসা করিতে লাগিলেন; আর আপনার সৈম্তেরা সাত্যকির অনুকূলে 

বহুতর কথা বলিতে থাকিল-__॥৩৯__৪০॥ 

'এ বিষয়ে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই। কারণ, ইহার এইরূপই 

ভবিতব্য ছিল। অতএব তোমাদের ক্রোধ করা উচিত নহে। যে হেতু 

ক্রোধ মানুষের গুরুতর দুঃখজনক হয় ॥৪১॥ 

(৪০)...বিন্বিতাপ্ডেহস কশ্মভিঃ...বানি। (৪১) এতত্প্রকরণে নিণরসাগরপুক্তকে 

বিবিধ। এবান্তবিধাঃ পাঠ| বিদ্যন্তে। 
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সাত্যকিরুবাচ। 

ন হন্তব্যো ন হন্তব্য ইতি যন্মাং প্রভাষখ । 
ধর্্মবাদৈরধম্মিষ্ঠ ধন্মকঞ্চুকমাস্থিতাঃ ॥৪৩| 
যদ বাল? স্্ভদ্রায়াঃ স্ৃতঃ শস্ত্রবিনাকৃতঃ | 

ঘুক্সাভিনিহতে। যুদ্ধে তদ! ধন্মঃ ক বে! গতঃ ॥88॥ 
ময়! ত্বেতৎ প্রতিজ্ঞাতং ক্ষেপে কন্মিংশ্চিদেব হি। 

যো মাং নিম্পিধ্য সংগ্রামে জীবন্ হন্যাৎ পদ। রুষ]। 
স মে বধ্যে ভবেচ্ছক্র্ষদ্যপি স্যান্মুনি ব্রতঃ ॥8৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
হন্তব্য ইতি । হন্ব্যঃ শক্ররিতি শেষঃ | মুতাঃ মৃত্যুনাধকঃ ॥৪২1 

নেতি। ধন্মকঞ্ণকং ধম্মাবরণম। তদসঙ্গতমিতি শেষঃ ॥৪৩। 

যদেতি। শখ্রেণ বিনাকৃতো! বিরহিতঃ। অতো! ময়াপি তখৈব ভরিশ্রব হত ইতি 

ভাব? ॥89॥ 

ময়েতি। ক্ষেপে শত্রোপ্তিরঙ্কারে ৷ মৃতেন কবন্ধীভৃত্েনাপি নিশ্পেমণৎ পদপ্রহারশ্চ 

সম্ভবতীতি যে জীবন্লিতুযুক্তম। হন্যাৎ প্রহরেং। যটুপাদোইয়ং শ্লোক: 08৫1 

ভারতভাবদীপঃ 
(১৮--২৬॥ দক্ষিণং রুত্তমাত্রনঃ পাণিম্ অস্যার্জুনল্য সমীপে প্রহিণোষ প্রাহিতবান্ 

॥২৭_-৩০॥ গরুডন্ঠোমাঙ্গেন পৃগেন যানং যন্ত 1৩১--৩২॥ প্রক্তমন্যাসক্তম্ ॥৩৩৪৪। 

ক্ষেপে নিন্দামাং জীবন্নপি দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা, এবেত্যপ্যর্থঃ ॥৪৫_-৫৩। 

ইতি দ্রোনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুধিংশত্যধিকখভতমোহপ্যাফ; ॥১২৪॥ 

বীরের শক্রবধ করা উচিত; এ বিষয়ে কোন বিচার করা সঙ্গত নহে। 

বিশেষতঃ বিধাতাই সাত্যকিকে তৃরিশ্রবার মৃত্যুজনক করিয়া স্ষষ্টি করিয়া 

ছিলেন? ॥৪২। 

সাত্যকি বলিলেন__'অধাম্মিকগণ ! তোমরা! ধন্মের আবরণ ধারণ করিয়! 

ধন্মকথাদ্বার আমাকে যে 'বধ করিও না, বধ করিও না' বলিতে ছিলে, তাহ! 

অত্যন্ত অসঙ্গত ॥9৩। 

কারণ, তোমরা যখন বালক ও অস্ত্রবিহীন অভিমন্থ্যকে যুদ্ধে বধ করিয়া- 

ছিলে, তখন তোমাদের এ ধন্ম কোথায় গিয়াছিল ? ॥৪৪॥ 

কিন্ত আমি কোন শক্রর তিরস্কারের সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়ছিল।ন 

যে, যুদ্ধে যে লোক জীবিত অবস্থায় ক্রোধবশতঃ আমাকে নিদ্পেষণ করিয়া 

পদাঘাত করিবে, সে যদি মুনির ন্যায় নিয়মশালীও হয়, তথাপি আমি তাহাকে 
বধ করিব ॥8৫॥ 



১১৯২ মহাভারতে দ্রৌণ__ 

চেষ্টমানং গ্রতীঘাঁতে সভূজং মাং সচক্ষুষঃ | 
মন্যধ্ব" মৃত ইত্যেবমেতদে। বুদ্ধিল।ঘবম্ 

যুক্তে! স্থম্ত প্রতীঘাতঃ কৃতো মে কুরুপুঙ্গবাঃ ! ॥৪৬॥ 

যত, পার্থেন মাং দৃষ্ট। প্রতিজ্ঞামভিরক্ষতা | 
দখল [হস্ত হতো বাহুরেতেনৈবাশ্মি বঞ্চিত ॥৪৭॥ 
ভবিতব্যৎ হি যদ্ভাবি দৈবং চেষ্টয়তীব চ। 

সো হয় হতো বিমর্দেহম্মিন কিমত্রাধন্মচেষ্টিতম্ ॥৪৮॥ 
অপি চাযুং পুর। গীতঃ ভ্োকো। বালীকিন। ভূবি | 
ন হন্তব্যাঃ জ্রিয় ইতি বদ্ত্রবীষি গ্লবঙ্গঝু। | 

গাড়াকরমমিত্রাণ।" ষৎ স্যাৎ কর্তব্যমেব তৎ ॥৪৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

চেঈেতি। সচক্ষুষে, যুদম্। বুদ্ধেলাঘবং দৌধলাম্। মে ময।। অরমপি যট্পাদঃ 

শেক 19 ৬| 

দিতি । জভশ্ছিও। বঞ্চিত হি সাঙ্গন্তা হি ডি ॥9৭/ 

ভবিতবাগিতি | দৈব" কন্তু, চেষ্টযুতীৰ মানতষান্ তদঈকলচচেষ্টাং কারঘৃতীব ॥৪৮| 

অগীতি। খহ ্রীচরিভ্রমপি পীডাকরহ গত, তদ্ধননমগমিহাশাং কণ্তবমেব। অদ্মমপি 

মট্পাদঃ শ্লোক ॥৪৯। 

ত।"র পর আমার বাভ্যুগল ছিল। সুতরাং আমি ভরিএবাকে প্রত্যাঘ।! 

করিবার জন্য চেষ্ট। করিভেছিলাম ; তোমাদের ও চক্ষু ছিল ; ইহাাতেও তোমর। 

আমাকে :য মৃত বলিয়া মনে করিয়।ছিলে, সেটা তোমাদের বুদ্ধির ছুব্বলতা। 

অভএব কুরুশ্রেক্গগণ !. আমি যে ভুরিশ্রব।কে বধ করিয়াছি, তাহ সঙ্গতই 

রে 

হইয়াছে ॥৪৬। 

ভবে অঙ্জুন আমাকে দেখিয়া নিজের প্রতিজ্ঞ। রক্ষা করিবার জন্য 

তরবারির সহিত ভূরিশরবার বাহু ঘেছেদন করিয়াছেন, তাহাতে তিনিই 

আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন ॥৪৭॥ 

যাহ। হইবে, তাহ। হইবেই ; দৈব যেন মানুষকে তাহার আন্গকুলে চেষ্ট 

করাইয়। থাকে। সুতরাং এই যুদ্ধে ভুরিশ্রব। নিহত হইয়াছেন; ইহাতে 

অধান্মের কাধা কি হইয়াছে ॥9৮। 

'তা'র পর পুর্বকালে বালীকিমুনি জগতে এই শ্লোক গাহিয়াছিলেন-_- 

'প্লব্গম! ভুমি যে বলিতেছ-_ক্জীহত্য। করিবে না” (তাহাতে আমি বলি_-) 

যাহা গীড়জনক হইবে, তাহা নাশ করা শত্রুর অবশ্যকর্তবা? ॥৪৯॥ 
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সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তে মহারাজ ! সর্বেব কৌরবপুঙ্গব।; | 
নস্মকিঞ্চিভাবন্ত মনমা তমপুজয়ন্ ॥৫০॥ 

মন্ত্রাভিপুতস্য মহাধ্বরেবু যশন্বিনে। ভূরিসহস্রদস্ত | 
ঘুনেরিবারণ্যগতন্ত তস্তা ন তত্র কশ্চিদ্ববমভানন্দৎ ॥৫১। 
স্ুশীলকেশং বরদস্ত তন্ত শুরস্ত পার।বতলোহিতাক্ষম্। 
অশ্বস্থ মেধ্যস্ত শিরে। নিক, ন্যস্ত" হবিদ্ণনমিবান্তারেন ॥৫১॥ 

ভারতকৌমুদী 

অন স্থবীিরিদখবধ্ধম্ _বালীকিরামারণে লঙ্গক।০গ একাশীতহদে দগ্গে ইছিছছে, 
সার়সাতাবাধোছ্যাম তত্র ঢ হনুমতে। নিষেধে অবিকল এবাধ' আক টিনা টি 

তত্র চাঘদ্ঠাবিংখভিতমঃ শ্লোক হভম্হালাধতে বন্পবণি হাবিব ।বিকএহত৮1717 
পো এ চায়মেক[দশং গ্লোছকা যথা খ্াতা হম প্ণগ্রাঘে।। বুদ্ধিমনুব্লানেতি5। বাথাতশেই তাত, 

শ্রমাণ্ বাণরপুঙ্গবঃ 8? ইথকাত্ যোদ্ধ পুরুনেণ আাত্যকিন। গ্রথাণতদ! বালু বি লামাফণ- 

প্লোকল্যাবিকলমৃিসানাহ তন ৯ ভীদদেনেন ততনখপরিচয়কালে বাদাদ গ্রৎএমারেগ!হ 

অহাভাবহব্ণিতবুতাকাণাপপ্যঙিপুবহ এব বাঞ্ঠীকিবামাদণহ মসলোকমদ15 এব তা 

গ্র১লিতঘামীদিত্যকামেনাপি হকাধাম। এবধ থে কুবতে মহাভানতরউনাডি পবং 

টা বানাধা রচিতমিত তে নিভাগ্মের শ্বান্থাত। আৃতন্চ তিতা স্িথব 

ভেরদেতি ॥৪৯। 

এবমিবি | ত* লাত্যকিম্। অপূভকন্ বার বান্েন গাখংসন 1৫০। 
সুতি । ফবিম্হখবন্ত অনেকসহম্পনদানকারিণত। অভান্মহ এশা মহ 86০1 

মন্তব্য--এথাণে সাত্যকি বাণ্দীকিবামারনের লগ্চাকাদের ৮১ সেন ২৮ শেপ আহ 

কল উল্লেখ কণিশেন, আবার মহাভারতে বনপনে ১২২ অব্যাথে ১১ হোক 2০1 মন 

গ্ণ্সাণ্যে। বুদ্ধিপকৃবলাখিভঃ। রামায়ণেহভিবিখাঁত শ্রমান বানবপু্বা ৮ এই 

ধৃশিন। ভীমসেন স্পষ্টভাবে রামারন গ্রন্থের মাম বলিয়াছেন । অতএব বারা হইমাহ জীব পি 

করিতে হইবে যে, মহাঁভারতধপিতবৃত্তাস্তের * বহুপুবকালে বাঙীকি বানান ঘটনা কংণন- 

ছিলেন এখ মে রামায়ণগ্রস্থ মহাভারতবণিত বুনান্ছের মমহজে সে বিন 517 

প্রচলিত ছিল। স্বৃতরাং ধাহার। বলেন_হাভারতরচনাধ পরে পামাধিদ এটিও হইয়া দিল? 

তাহার! অতান্থ ভ্রান্ত ॥৪৯| 

সঞ্জয় বলিলেন “মহারাজ ! সাত্যকি এইরূপ বলিলে, বৌণবশ্রেছের! 

কিছুই বলিলেন না, কিন্তু মুন মনে সাতাকির প্রশংস। করিলেন ॥৫51 

তবে বভমহাযজ্ছের ন্থে আভিপৃত, যশন্দী, অনেকসইমসপনদাতা এবং 

ততকালে বনবাসী মুনির ন্যায় সংযনী ভুরিশ্রবাকে বধ করার অন্তমোদন কহ 

করিলেন না ॥৫১॥ 
৫০ 



১১৯৪ মহাভারতে দ্রোণ--- 

ম তেজপা শক্রহতেন পুতে। মহাহবে দেহবরং বিস্যজ্য | 

আধক্রামদুর্ধং বরদে। বরাঞে! ব্যারুত্য ধশ্মেণ বরেণ রোদমী ॥৫৩ 

ইতি মহাভারতে শতপাহজ্াং সংহিতায়।ং বৈয়াপিক্যাং দ্রেখপর্বণি 

জয়দ্রথবধে ভূরিশ্রবসো। বধে চতুবিৎশত্যধিক- 
শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

এ পপ পপি 00 চা €৬ ৮ পাপে শসা 

পঞ্চবিংশত্য ধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | 
৫ ০৫ শপ €0 ০ ৩ শপ ও এ 
9 ৬ 

ধৃগরাষ্ উবাচ। 

অজিতে। দ্রে।ণরাধেয়বিকর্ণকৃতবন্মভিঃ | 

তীর্ণঃ সৈন্যা্ণ” বীরঃ গ্রতিশ্রুত্য যুপিষ্ঠিরে ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
স্ূণীলেভি | গুণীলায কেন। হত তঙ্ বরদন্ চপ পারাবতস্তেব 

লোঠিতে অঙ্গিণী মর তং মেরাজ অশ্বনেধীগলা,। নিক" ছিন্নম্ত হবিদানমন্থরেল বিনা 

ন্যন্তং স্থাপিতম্ 1৫২। 

সইতি। শখুহভেন খকাঘাহজনিতেশ। আক্রামদগচ্ছত । বাবুহ্য ঝাপা। রোদ্মা 

স্বগনতে] ॥৫৩। 

ইতি মভামহোপাব্য।য ভারভাচাব/- শ্রহরিদাসসিদ্ধাগ্ুবাগীণভট্রাচাধ্যবিরচিতায়া মহাভারত, 

টীকায়াং ভারতকৌমুদীস্মাথাত্বাং ড্রোণপৰণি জমদ্রথবধে 

বি শভ্যদিকশততমোহব্যাযর ॥9। 

স্পা) সা 

ন; সাত্যকি, প্রতিশ্তা অন্দুনদননৎ ভদ্বানা প্রদান 1 

সকলেরই ভীষ্টদাত। ও বীর ফ্রিশ্রবার কৃষ্ণকেশযুক্ত এবং কপোতচক্ষুর 
ন্যায় রক্তচন্কু ছিন্ন মস্তকটা--যজ্ঞব্যতীত অশ্বমেধীয় অঙ্ের ছিন্ন মস্তুকের ম্যায় 

ভতলে পতিত রহিল ॥৫২॥ 

আর প্র।ধিমাত্রের অভীষ্টদাত। এবং অভীষ্টপ্রাপ্তির যোগা ভূরিশরবা মহা 

যুদ্ধে শস্ত্রাধাতের পুণাতেজে পবিত্র হইয়। উত্তম দেহ পরিত্যগপূর্বক প্রচুর 

ধন্মদ।র! স্বর্গ ও মর্ত্য বাপু করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন? ॥৫৩॥ 

৯ ০..একচত্বারিংখদবিকশততমোহ্ধ্যায়?' বঙ্গ বদ্ধ, “ভ্রিচত্বারি'শদধিকশততামো- 

হপ্যায়। বা র। শি। 

॥ 

৯7 অজিত হাতি। তাখোং ভক্ত) 



পূর্ববণি পঞ্চবিংশত্যধিকশততমো হধ্যা য়ঃ | ১১৯৫ 

স কথং কৌরবেযেণ সমরেঘনিব।রিতঃ | 
নিগৃহ্হা ভূরিশ্রবসা বলাডুবি শিপাতিত? ॥২। 

সপ্তয় উবাচ। 
শৃণু রাজমিহোৎপভ্ভিং শৈনেয়স্থ বথ। পুরা । 
মথ। চ ডুরিশাবসে। বত্র তে মংশয়ো নুপ ' ॥৩| 

অত্রেঃ পুজোোহভবহ সোম? সোমস্য ভু বুধ? স্মৃতঃ 

বুধন্তৈলে! মহেক্দ্রীভঃ পুত্র আসীৎ পুরূরবাঃ ॥৪। 

পুরূরবম আ.য়ুস্ত আম়ুষে! নহুমঃ সুতঃ। 

নহুষম্য বঘ।তিস্ত রাজযিদে বসন্মিতঃ ॥৫1 

নষাতেদে বধান্যান্ত ঘছুজ্যেষ্টোহভবহ সুভ? | 

যদোরড়দন্বব।য়ে দেবমীঢ ইতি শ্রচতঃ ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 

সইভি। শিগৃহ অভিকন । নিপাতিত এব ন শিভতঃ ॥হা 

এথিতত। মথেহপত্তিবভব্হ তপা তরোরুৎপত্তি শগ্থিতাগঃ ১৩) 

আন্জেরিতি। অন্জে্গণে। দ্বিতীর়মানসপৃত্রস্ক । ইল ইলামাত জাত? 8৯ 

পুরুরধস ইতি! দেন্সম্মিতে। ্বতুলাঃ ॥৫1 

হ্যাঙেরিতি । দদবযান্তাহ ভদাখ্যায়াদ শ্রফতনসারামূ। অগ্কবাষে বানে 05॥ 

ৃতরাষ্ট্র বলিলেন--“সঞ্চয়! বীর সাভাকি যধিষ্টিরের নিকটে অঙ্চানের 

দর্শন ও তার সংবাদ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন ; 

কিন্ত দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবন্ম! তাহাকে জয় করিতে না পারায় তিনি 

কৌরবসৈন্তসাগর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন ॥১। 

নুতরাং বন্ুযুদ্ধে অনিবারিত সেই সাতাকিকে কুরুবংশীয় উরিশ্রবা কি 

প্রকারে বলপৃর্ধক অভিভূত করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন 2 ॥১॥ 

সপ্তয় বলিলেন__'নরনাথ রাজা! পূর্বে যেভাবে সাত্যকি ও জুরিশ্রবার 

উৎপত্তি হইয়াছিল এবং যে বিষয়ে আপনার সন্দেহ হইতেছে, তাহা আপশি 

আবণ করুন ॥৩| 

অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুঁধর উরসে ইলার গছ প্ুকরবা- নামে 

ইন্দ্রের তুল্য রি পুত্র হইয়াছিল 05॥ 

সেই পুরূরবার পুত্র আয়ু, আঘুর পুত্র নগ্ঘ এবং শনুষ্র পুত্র যযাছি। 

সেই ফ্যাতি রাজধি ও দেবতার তুল্য প্রভাবশালা ছিলেন ॥৫॥ 

.€).. সুধন্তৈকঃ, বা, বুধশথিলো! মহাবাড:, নি। 1৯৮ মাছটীড ইতি আহ শি 



১১৯৬ মহাভারতে (দাঁণ-- 

য।দবস্তস্য তু স্ুতঃ শুরস্ত্রেলো ক্যসম্মতঃ | 

শুরঘ্য শৌরিনূবিরে। বন্গুদেবে! মহাষশাঃ ॥৭। 
ধন্বদ্যনবরঃ শুরঃ কা্বাধ্যসমো যুধি। 

তদ্ীধধ্যম্চাপি ভত্রৈৰ কুলে শিনিরভূ্ন প 1 0৮॥ 
এতম্মিন্নে কালে তু দেবকস্থ মহাত্নঃ | 

ঢুহিতুঃ স্বরম্বরে রাজন্! সর্বক্ষত্রসমাগমে ॥৯| 
তত্র বৈ দেবকীং দেবীৎ বন্গদেবার্ধমাশড বৈ। 

নাত ত্য পাথিবান্ সর্ববান্ রথমারোপযচ্ছিনিঃ ॥১০॥ (যুগাকম্) 

তাঁৎ দুষ্ট দেবকীং শুরো। রথস্থ।ং পুরুষর্ষভ ! | 

নাত মহাতেজাঃ সোমদভ্ শিনেনূপি ! ॥১১। 

তয় বদ্ধমভুদ্রাজন্! দিনার্ং চিত্রমন্ভুতস্। 
বাহুযুদ্ধং ভ্ুবলিনো।ঃ প্রসক্ভং পুরুষ্ষভ ! ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 

যাদব ইতি । শরো। নাম । শরস্তাপতাং পু ইতি শৌরি, ॥গ| 

এ) 1 অনবরত অনিক, কাকিবীমাপমহ শরে। মুদ্ধে শিশ্গিহ | তীর্থ 

ঘলবাশ 1৮ | 

এভক্সিমিভি। ভতীফপাদে অক্ষরাধিকামাশম্) দেবকীত তদাগ্যাৎ দেবককন্যাম্ ৯১ 
তু 

হামিতি। শবে বীবচ। নামত নাসহত, সোমদন্তে পাম কৌরবঃ ॥১১। 

য্যাতির জেণষ্ঠপুত্র ঘছু দেব্যানীর গঠে জন্ম গ্রহণ করেন। কালক্রমে 

সেই যর বংশে দেবমীট় উৎপন্ন হন ॥৬॥ 

সেই দেবমীঢের 'শুর-নামে একটা পুত্র হয়, তিনি যথাকালে ভিঈবনের 

প্রিয় হইরাছিলেন। সেই শুরের পুত্র মন্ুষ্যশে্ঠ মহাষশ। বন্থুদেব ॥৭॥ 

রাজ।! সেই যছ্বংশে ধন্ুবেদে সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধে কাত্তবীধ্য।জ্জুনের 

তুল্য বীর ও বলবান্ 'শিনি-নামে একবাক্তি জন্মগ্রহণ করেন ॥৮। 

রাজ।! এই সময়ে মহায্ব। দেবকের কন্যার ন্বয়স্বরসভায় সমস্ত ক্ষত্রিয় 

উপস্থিত হন: তখন শিনি সকল রাজাকে পরাজিত করিয়। বন্ুদেবের জন্ভা 

দ্েবকীদেবীকে রথে আরোহণ করান ॥৯--১০। 

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ! সেই দেবকীদেবীকে শিনির রথে অবস্থিত দেখিয়। 
বীর ও মহ।তেজা সোমদন্ত সহা করিলেন না ॥১১॥ 

(১১), বথস্থ।ং পুরুষর্যভঃ- যা নি। 
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শিনিন। সোমদততস্ত গ্রসহ ভুবি পাতিতঠ। 

অসিমুদ্যম্য কেশেযু প্রগৃহ্য চ পদাহত% ॥১৩।॥ 

মধ্যে রীজমহকআ্াণাং প্রেক্ষকাণাং সমন্তুতঃ | 

কৃপয়া চ পুনস্তেন ম জীবেতি বিসজিত? ॥১৪॥ (বুথাকছ্) 
তদবস্থঃ কৃতস্তেন সোমদভোহথ মারিষ ! | 

প্রামাদয়ন্মহ(দেবমমর্ষবশমাস্থিতঃ ॥১৫॥ 

তস্ত তুষ্ট! মহাদেবে। বরদান।ং মহা প্রভৃঃ। 

বরেণ চ্ছন্দযামাস স তু বরে বরং শুপ 1 ॥১৬॥ 

পুত্রমিচ্ছামি ভগবন্! যো নিপাভ্য শিনেঃ হত্। 

মধ্যে রাজসহআণাং পদাহন্য।চ্চ মতঘুগে ॥১৭॥ 

ভারতাকৌমুদী 
তয়োরিতি। যুদ্ধং প্রথনম্তৈঃ।  প্রসন্তং প্রবৃত্তম্ (১২) 
শিণিনেতি। প্রুসহা বল্নে। উদ্ভান্য উদ্রোলা। চন শিনিনাও পু চসামদ ভুত 1১৩১৪] 

তদিতি। প্রাসাদয়দারাদনেন মহাদেনহ শিব্ম্ ॥১৭। 
তন্তেতি। মহাপ্রহরতীবপ্রধানঃ | ববেণ ব্রদাণাঙ্গী কারে, ছলাহামাম দতাযগামাস 0১৪ 

পুরমিতি। বিনেশ্পা শিনেঃ পৌত্জ ইতানিপবোন্ডে ভহপরহ বাশপুক্ম্ ৪১৭। 

পুরুবশ্রেষ্ট রাক্তা ! তদনন্তর দিবসাদ্ধপরধ্যস্থ খলবান্ সেই শিনি ও মোম- 
দত্তের বিচিত্র ও অদ্ভুত যুদ্ধ হইল , পরে ঠাহাদের বাভযুদ্ধ আরম্ত হইল ॥১১॥ 

ক্রমে সমস্ত দিকে অবস্থিত দশক সহজ সহম্ রাজার মধ্যে শিনি বলপুবক 

সোমদন্তকে ভভলে নিপাঠিত করিয়া চকশাকষণ ও অসি উ7ন্তালনপুবব ক 

পদাঘ[ত করিলেন এবং দয় করিয়া পুনরায় তিনি 'ভীবিহ থাক বলিয়। 

সোমদন্তকে ছাড়িয়া দিলেন ॥১৩--১৪। 

মাননীয় রাজা! শিনি সেই অবস্থা করায় সোমদন্ত অত।ন্থ ভ্রু হইয়া 

যাইয়া বছ আর।পধন। করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করেন ॥১৫। 

রাজা! বরদাতগণের মধো সবশ্রেষ্ঠ মহাদেব সোসদ্ডের উপরে সঙ্থ 

হইয়া বরদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া উহাকে সন্থষ্ট করিলেন : তিনিও 

বর চাহিলেন ॥১৬॥ 

ভগবন্! আমি এমন পুত্র লাভ করিতে ইচ্ড। করি যে? যুদ্ধে সহ সহ 
রাজার মধ্যে শিনির বংশধরকে ভূতলে পাতিত করিয়া পদাথাত করিতে 

পারিবে? ॥১৭॥ 

(১৬)-বরাণাং বরদঃ প্রভু" বা নিঃতানুপঃ বানি বদ্ধ। 



১১৯৮ মহাভ[রতে ড্রোণ-- 

হস্ত তদ্চচণং শ্রুন্া মোমদভগ্ত পাথিব ' | 

এবমন্ত্িতি তত্রোক্। ম দেবো হস্তরধীয়ত | 
ন তেন বরদাঁনেন লব্ধব1ন্ ভূরিদক্ষিণম্ ॥১৮॥ 

হ্যপাতয়চ্চ সমরে মৌমদন্িং শিনেঃ ভতমূ | 
পশ্ঠাত1ং সর্বসৈন্ান। পদ চৈনমতাড়বুৎ ॥১৯॥ 
এতভে কথিত রাজন্! ঘন্মাং তং পরিপৃচ্ছগি | 
নহি শাক্যো রণে জেতুং সাহতে। মনুজর্নীভে? ॥২০। 

লব্ধলক্ষযাশ্চ মংগ্রামে বনুশশ্চিত্রযোধিনঃ | 

“দবদানবগন্ধরন্ বিজেতারে। হাবিন্নিতাঃ। 

্ববী্ধ্য।বজয়ে যুক্ত নৈতে পরপরিগ্রহাঃ ॥২১॥ 

ন তুল্যং বৃঞ্তিভিরিহ দৃশ্যতে কিঞ্চন গ্রভো ! | 
ভঁতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বলেন ভরতর্ধভ ! ॥২২।॥ 

ভারতকৌ মুদী 
তস্তেতি | স ৬সামদ১ 1 ভূরিদঙ্গিণং কছিএবসম্। ফটুপাদেো হু শ্লোকঃ 1১৮। 

ন্পাতয়দিতি । সৌমদন্তিভ রিশরবা?, শিনেঃ হত" পৌত্রং সাত্াকিম্ ॥১৪| 
এতদিতি। শিনেঃ সুতমিত্যনেন সাত্যাকেক্রংপঞ্ভিরপি ব্যাখাতেতি ন নানত। ৪২০| 

লব্ষেতি : ম্ববীধোণৈব অবজরে শক্রজয়ে, যুক্তা মোগ্যাঃ, পরপরিগ্রহ্থাঃ পরধলাঅয়াঃ। 

দটুপাদোইয়ং শ্লোক: ॥২১॥ 

নেভি । কিঞ্চন বলম্। ভব্যং বণ্তমানমূ, বলেন শক 0২১। 

রাজ।! মহাদেব সোমদত্ডের সেই কথা শুনিয়া 'এইরূপই হউক" এই কথ! 
নজিয়া সেইস্থানেই অন্থুহিত হইলেন। সোমদত্তও যথাকালে সেই বরের 

গ্রভাবে উুরিশ্রবাকে পুত্রবূপে লাভ করিয়াছিলেন ॥১৬। 
এই জন্যই ভুঁরি যুদ্ধে সাত্যকিকে ভতলে পাতিত করিতে এবং সমস্ত 

সৈন্যের সমক্ষে জহাকে পদাঘাত করিতে পারিয়াছিলেন ॥১৯। 

রাজ।! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা এই 

বলিলাম । গুল কথা- প্রধান মানুষেরাও ঘদ্ধে সাত্যকিকে জয় করিতে 

সম হন না ॥২০॥ 

এই যছুবংশীয়ের। যুদ্ধে বহু লক্ষ্য পাইয়াছেন, বিচিত্র যুদ্ধ করিয়! থাকেন, 

দেব) দাঁনব ও গন্ধর্দিগকে জয় করিতে পারেন, 'ভাহাত্তেও বিস্মিত হন না, 

আপন শক্তিতেই বিপক্ষজয় করিতে সমর্থ এবং পরের শক্তি অবলম্বন করেন 

না ॥২১॥ 
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ন জ্ঞাতিমবমন্যন্তে বৃদ্ধ।ন।, এ।সনে রত; | 
ন দেবানরগন্ধব। ন বক্ষে(রগরা ক্ষন; | 
জেতারে! বৃষ্জিবীরাণাং কিং পুনর্মানবা রণে ॥১৩। 
ব্রঙ্গদ্রব্যে রুদ্রব্যে জ্ঞাতিদ্দে চ।প্যভিতসকা2। 
এতেষ।” রক্ষিত।রশ্চ ঘে স্্যঃ কম্ত।প্িদ।পদি ॥১৪। 
অর্থবন্তে: ন চোৎপিভ। ব্রন্গণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ 

সর্বথা নাঁবমন্বান্তে দীন।নভূযুদ্ধরন্তি চ ॥২৫।॥ 
নিত্যং দেবপরা দান্ত। দাতারশ্চ।বিকথনাঃ | 
তেন বৃষ প্রবীরাণাং চক্র ন প্রতিহন্যতে ॥২৬| 

ভারতকৌমুদী 
ভাস্পি স্নে ৬ শি 

শাত। বৃঙ্ধানা শাসনে বত ইতানেন মহপথবিহ্ত চিতম্ মটপাদত শ্রোকত ২৩ 

তর নি | বশদ্রবো বাশপ্ধনে | যেস্াঞ্ছেলা দবো চাহিতসক। ইতি সম্বন্ধ: ॥২৪॥ 

অখোত । উতৎসিক্ত| গবিতা?,। রক্ষণা। পাঙ্গনহিতকারিব।। নাবমন্তঙে কমপি ॥২৫॥ 

শিত্যমিতি | দান বিশীতাঃ। অআবিকখন। অনাধুশ্লাঘাকাবিণ, | চক্রৎ টৈন্ঠম ৪২৯ 

ভারতভাবদীপঃ 
অজিত ইতি ১--২০। পরপরিগ্রহাঃ পরাধীন 0২5৫৪ চক প্রত।প ৪২৮২৮। 
ইতি জোণপর্ণি শৈলকষ্টীয়ে ভারত্ভাবদীপে পঞ্চবিশশত্যাপিকখততমো হ্যায় 1১২৭) 

ভরতনন্দন রাজা ' জগতে ভত, ভবিষ্যুং ও বর্তমান “কান যোন্ধাকেই 

শক্তিতে বুষ্িবংশীয়দের সমান দেখ! যায় না ॥২১।॥ 

যতুবংশীয়ের। জাতির অবমাননা করেন না, নুদ্ধদিগের শাসন থাকেল 

এবং দেব, দানব, গন্বার্ব, বক্ষ, রঙ্গস ৪ নাগের! হহাদিগকে যদ্ছে জয় করিতে 

পারেন না, তাহাতে মানবগণ্ব কথ! আবু কি বলিব ॥২৩। 

ইহার! ত্রাঙ্গণদ্রবা, গরুদ্রব্য, বা ছ্বাতিদ্রবো ভি'স! করেন না) কিব! কাশ 
বিপদে যাহারা ইহাদিগকে রক্ষা করে, তাহাদের দ্রব্যেগ ভিংসা করেন না! ॥১৪। 

ইহার! ধনবান্ অথ চ গবিত নহেন এব ব্রাগণহিতকার এ সভাবাদ", 

আর উহারা কোন বাক্তিরই অবমানন! করেশ ন! এব দুস্থদিগকে উদ্ধার 
করেন ॥২৫। 

আর যছুবংশী/য়র! চিরদিন দেবতা ভক্ত, বিনীত, দাত! ও অনান্্লাঘাকারি 

সেই জন্যই যছুব'শীয়দের সেগ্ক কোথাও প্রতিহত হয় না ॥২৬ 

1২৫). সমর্থান নাবমন্ন্থে । বং 1১৬১ হারশ্চাদিকরনা বাং পি 



৯২০ ০ মহাভারতে দ্রোণ- 

অপি মেরুং বহেৎ কশ্চিনরেছ। মকরালয়মৃ। 

ন তু বৃঝ্ঝপ্রবীরাণাং সমেত্যান্তং ব্রজেননপ ! ॥৯৭| 

এতভে সরব্বমাখ্য।তৎ যত্র তে সংশয়ে! বিভো । | 

কুরুরাঁজ! নরশ্রেষ্ঠ ! তব ছপনয়ে! মহান্ ॥২৮।॥ 
ইতি উমহ।ভারতে শতসাহজ্াং সংহিতায়াত বৈয়াঁসিক্যাঁং ড্রোণপর্বণি 

জযদ্রথববে বুষ্বংশ প্রশংসাঁয়।€ জগ 

শততমো হধ্যায়? ॥০॥ * 
পাাফীযীক- 
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প্ুতরাপ্্র উবাচ। 

তদবস্থে হতে তশ্মিন্ ভূরিশ্রবপি কৌরবে । 
বথ। ভূয়োহভ বদ্যুদ্ধ' তন্মমাচক্ষ সঞ্জয়! ॥১। 

ভারতকৌমুদী 

অপাতি। মকরাপত্ং সমুদ্রমূ। অন্থুৎ যুগ্ছে সমীপম্ ॥২৭॥ 

এতদিতি | অপনযে। ছুণাতিং। অত এবায় স্বদনশয় ইতি ভব ॥২৮। 

ইতি মহামতোশাপ্যায় ারভাতান্যআহাবিদাসপিগ্ধান্থবাগীশভদ্রাচাম্যবিরচিতায়া মহাহারুত 

টীকাযা ভারতকৌমুধীমমাখ্যারাৎ দোণ্পর্বনি জয়দথবণে 

পরবিশত্যধিকশততমোহপ্যায় ॥5॥ 

শি 

ভধিতি। স] প্র4খোপবেশণন্ধপ। অবস্থ। ষন্ত তন্মিন্। কঃ পুন: ॥১| 

রাজা! কোন লোক হয় ত স্থমেরুপর্বত বহন করিতে পারে, কিংবা 

সমদ্র পার হইতে সমর্থ হয়? কিন্তু যুদ্ধে বুষ্িবশীয় বীরগণের নিকটে যাইয়া 

ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয় না ॥১৭॥ 

প্র! আপনার যে বিবয়ে সন্দেহ ছিল, এই সে সমস্ত বিষয় আপনার 

নিকট বলিল।ন। স্থুল কথা_কুরুরাজ! নরশ্রেষ্ঠ! আপনারই গুরুতর 
দুর্নীতি ॥২৮॥ 

(২৮) ''ভব ব্যপনয়ে। মহান্_-নি। * "ছি হারিংখদ ধিকশততমোহদ্যায়ত বঙ্গ 

বদ্ধ, “- চত্রুশ্চঙারিংখদবিকশততমোত্ধারত বার। নি। 



পর্র্বণি ষড়বিংশত্যধিকশততমৌ হধ্যায়ঃ | ১২০১ 

সপ্তায় উবাচ। 

ভূরিশ্রবসি সংক্রান্তে পরলোকায় ভারত ! | 

বাস্থদেবং মহাবাহুরজ্জনঃ মমচুচুদৎ ॥২॥ 

চোদয়াশ্বান্ ভূশং কৃষ্ণ! যতো রাজ জয়; | 

প্রতিজ্ঞাং সফলাধীপি কর্ভমহসি মেহনঘ ! ॥৩। 

অস্তমেতি মহাবাহে ! ত্বরমীণো দিবাকর? । 

এতদ্ধি পুরুষব্যাত্র ! মহদভ্যুদ্ধ তং ময়! । 

কাধ্যং সংরক্ষ্যতে চৈব কুরুসেনামহারথৈঃ ॥8॥ 

নান্তমেতি থা সুর্য বথা সতাং ভবেদচঃ । 
চোদয়।শ্বাতস্তথা কুষ্ড । ব্থ। হন্যাৎ জয়জগম্ ॥৫॥ 

ততঃ কৃষ্ণ! মহা বাহু রজতগ্রতিমান্ হয়ান্। 

হয়জ্ঞশ্চোদয়ামাস জয়দ্রথরথণ প্রতি ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

ভীতি । সংক্রান্ত গে । সমচূচতং প্রেরিতবান্ আপিষ্টবানিতা্থঃ | 

চোদয়েতি। চোদয় প্রেরুয়। যতো যন্ত্র বনুত ইতি শেষ: ॥৩। 

এতধিতি। অগ্যগ্ভতৎ করম্। সংরক্ষাতে জয়দ্রথঃ | ইষট্পাদোহঘ়ং কোক 8৪। 

নেতি। বচঃ পুর্বকত! প্রতিজ্ঞা । চোদ প্রেরয়। ভন্যাত হন্ধং শর দাম 0৫1 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_সপ্তয়! প্রায়োপনিষ্ট কুরুবংশীয় সেই ভরিশ্রব! নিহত 

হইলে, পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ভাহ। আমার নিকট বল ॥১। 

সপ্তয় কহিলেন--'ভরতনন্দন! ভূরিশ্রব। পরলোকে গমন করিলে, মহা 

বানু অজ্জন কৃষ্কে আদেশ করিলেন_॥৯॥ 

কৃষ্ণ! রাজা জয়দ্রথ যেস্থানে রহিয়াছেন, সেই দিকে “ঘাড়াগুলিকে 

চাল।ইয়া দাও, নিষ্পাপ! আমার প্রতিজ্ঞ! সফল কর ॥5॥ 

মহাঁবাভ পুরুষশ্েষ্ঠ ! নুর্ধ্য সহর অস্ত যাইতেছেন, আমি এই গুরুতর 

ক।খ্য করিতে উদ্ভত হইয়াছি, ওদিবেও কৌরবসৈন্যের মহারথেরা জয়দ্রথান 

রক্ষা করিতেছেন ॥8॥ 

কৃষ্ণ! যাহাতে শষ্য অস্ত না যান, যাহাতে আমার প্রতি! সতা হয় এবং 

অমি যাহাতে জয়দ্রথকে বধ করিতে পাবি, সেইভাবে “দাড়া [গুলিকে 

চালাও ॥৫॥ 

রে 

(৩) চোদয়াশ্বান্ হমীকেখ! ত্র দৈদ্ধবকে। শুপঃ পি £5: পর" “শছতে পু পুরী 

কাক্ষ। ত্রিষু ধন্মেযু বন্ততে ইতি পাঠঃ পিনি। ইতিঃ' ন পঠবিঘবা এব 'বদাষ্ছে। 

৯৫১ 



১২০২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তং প্রয়ান্তমমোঘেষুমুৎপতন্ভিরি বাঁশুগৈঃ | 

ত্বরমাণা মহারাঁজ ! সেনামুখ্যাঃ সমাঁদ্রবন্ ॥৭॥ 
দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ বৃধসেনোহথ মদ্ররাটু। 
অশ্বথামা কৃপশ্চৈব স্বয়মেব চ সৈন্ধবঃ ॥৮॥ (যুখ্কম্) 

সমাঁসাগ্য চ বীভতম্ঃ সৈ্ধবং প্রমুখে স্থিতমূ। 

নেত্রাভ্যাং ক্রোধদীপ্তাভ্যাং সংপ্রৈক্ষনির্দ হম্নিৰ ॥৯॥ 
ততো ছুর্য্যৌধনে। রাজা রাধেয়ং ত্বরিতোইব্রবীৎ। 
অচ্জ্ুনং প্রেক্ষ্য সংযান্তং জয়দ্রথরথং প্রতি ॥১০।॥ 

অয়ং স বৈকর্তন ! যুদ্ধকালে। বিদর্শয়স্বাআবলং মহাস্মন্ ! | 
যথা ন বধ্যেত রণেইজ্জুনেন জয়দ্রথঃ কর্ণ! তথা কুরুঘ ॥১১। 
অল্প'বশেষে দিবসো নৃবীর ! বিঘাতয়স্বাগ্ রিপুং শরোৌঘৈঃ। 
দিনক্ষয়ং প্রাপ্য নরপ্রবীর ! প্রুবো হি নঃ কর্ণ! জয়ো ভবিষ্ৃতি ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। রজত প্রতিমান্ শুত্রান। হয়জ্ঞঃ অস্থচালনাদিকৌশলবিৎ ॥৬। 
তমিতি। আশ্ুগৈদ্বতগামিভিরশবৈ: | সমাদ্রবন্নভাধাবন্। সৈদ্ধবে। জয়দরথঃ ॥৭--৮॥ 

লমাসাগ্যেতি। বীভংঙ্গরজ্ভনঃ, প্রদুখে অগ্রতঃ। সংপ্রৈক্ষৎ সংপ্রৈক্ষত ॥৯। 
তত ইতি। রাধেয়ং কর্ৃম্ ॥১০। 

অয়মিতি। হেবৈকন্তন! কর্ণ! বিদর্শমন্থ যোপবর্গমিতি শেষ ॥১১। 

অল্পেতি। বিঘাতমস্বেতি স্বার্থে ইন্। গ্রে নিশ্চিতঃ ॥১২॥ 

তদনন্তর মহাবাহু ও অশ্বকৌশলজ্ঞ কৃষ্ণ জয়দ্রথের রথের দিকে রৌপ্যতুল্য 
শুভ্রবর্ণ অশ্ব গুলিকে চালাইয়। দিলেন ॥৬॥ 

মহারাজ! অব্যর্থবাণ অজ্জন আপিতে লাগিলে, ছুষ্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, 

শল্য, অশ্বখামা, কূপ এবং স্বয়ং জয়দ্রথ এই সকল প্রধান যোদ্ধা উদ্ডীয়মানের 

স্বায় দ্রতগামী অশ্বগণের গুণে ত্বরান্বিত হইয়া অর্জনের দিকে ধাবিত 

হইলেন ॥৭--৮॥ 

ওদ্রিকে অজ্ঞুন উপস্থিত হইয়া ক্রোধপ্রদীপ্ত নয়নদ্ধার! সম্মুখ বন্তী জয়দ্রথকে 

দগ্ধ করতই যেন দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৯॥ 
তদদনন্তর রাজা দুর্য্যধন অর্জনকে জয়দ্রথের রথের দিকে যাইতে দেখিয়। 

ত্বরান্বিত হইয়া কর্ণকে বলিলেন-_॥১০॥ 
কর্ণ! এই সেই যুদ্ধের সময়। অতএব মহাত্বন! নিজের শক্তি দেখাও। 

কর্ণ! যাহাতে অজ্ঞুন যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করিতে ন। পারে, তাহা কর 1১১। 



পর্ববণি ষড়বিংশত্যধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ। হব 

সৈদ্ধবে রক্ষ্যমাণে তু সৃষ্যস্তাস্তমনং প্রতি 
মিথ্যা প্রতিজ্ঞঃ কৌন্তেযঃ প্রবেক্ষ্যতি হুত।শনম্ ॥১৩| 
অনজ্জনায়াঞ্চ ভূবি মৃহুর্তমপি মীনদ ! 
জীবিতুং নোৎসহেরন্ বৈ ভ্রাতরো হস্ত সহানুগাঃ 0১৪) 
বিনক্টৈঃ পাগুবেয়ৈশ্চ সশৈলবনকাননাম্। 
বস্থদ্ধরামিমীং কর্ণ! ভোক্ষ্যামো হতকণ্টকাম্ ॥১৫॥ 

দৈবেনোপহতঃ পার্ধো বিপরীতশ্চ মানদ ! | 

কাধ্যাকাধ্যমজানানঃ প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ রণে ॥১৬। 

নৃনমান্নবিনাশায় পাগুবেন কিরীটিনা 
প্রতিজ্ঞেয়ং কৃতা কর্ণ! জয়দ্রথখবধং প্রতি ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

সৈদ্ধব ইতি। অস্তমনং প্রতি অন্তগমনং যাবহ। কৌন্ছেয়োহজ্ভুনঃ ॥১৩। 

অনঞ্জুনায়ামিতি। নোহসহেরন্ শোকান্ন শরু ঘুঃ | সহীন্তগ। ধৃটছায়াদিডিঃ সহ ১৪। 

বিন্ষ্েরিতি। শৈলৈঃ পৰতৈঃ বনৈররণৈ: কাননৈর্ঠানৈশ্চ সহেতি তাম্ ॥১৫। 
ধৈবেনেতি। পার্ধোহচ্জ্রুনঃ। বিপরীতে বিপরী তবুদ্ধিত ॥১৬। 

নৃূনমিতি। আম্মবিনাশার প্রতিজ্ঞামারেণাঘিপ্রবেশাদিত্যাশয়ঃ ॥১৭। 

নরবীর! দিনের অন্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব বাগসমৃহদ্ধারা 
শক্রকে আঘাত করিতে থাক। নরপ্রবীর ! দিবাবসাঁন হইয়া গেলে নিশ্চয়ই 

আমাদের জয় হইবে ॥১২। 
সূর্য্যের অস্তগমনপধ্যন্ত জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলে, অস্্রনের প্রতিজ্ঞ। 

মিথ্য। হইয়] যাইবে? সুতরাং তখন অজ্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করিবে ॥১৩॥ 

মানী জনের সম্মানকারক কর্ণ! পৃথিবীতে অজ্জুন না থাকিলে, উহার 

ভ্রাতারা অনুচরদের সহিত মুহুর্তকালও€ জীবিত থাকিতে পারিবে না ॥১৪। 

কর্ণ! পাগুবেরা বিনষ্ট হইলে পর্ধবত, বন ও উদ্যানের সহিত এই নিণ্টক 
পৃথিবীটা আমরাই ভোগ করিব ॥১৫। 

কর্ণ! দৈবই অর্জুনকে বিনষ্ট করিয়াছে? তাই উহার বিপরীত বুদ্ধি 

হইয়াছিল। সুতরাং ও__কর্তব্য বা! অকর্তব্য না বুঝিয়া যুদ্ধবিষয়ে প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছে ॥১৬। 

(১৩)-*ন্্্যান্তগমনং প্রতি.ত.পি। (১9).-মুই্তমিব -পি। (১৬)কাধ্যাকাধামঙ্জগানন 

বৈ-পি। 



১২০৯ মহাভারতে দণ-- 

কথং জাবতি ছুদ্ধর্ধে ত্বয়ি রাধেয় ! ফান্তুনঃ। 

অনস্তং গত আদিত্যে হন্যাৎ সৈন্ধবকং নৃপম্ ॥১৮॥ 
রাক্ষতং মদ্ররাজেন কৃপেণ চ মহাত্মন] | 

জয়ন্রথং রণমুখে কথং হন্যাদ্ধনঞয়ুঃ ॥১৯।॥ 

দ্রোণিন। রক্ষ্যমাণঞ্চ ময়। ছুঃশীসনেন চ। 
কথণ প্রাপ্স্যতি বীভৎন্্ুঃ সৈন্ধবং কালচোদিতঃ ॥২০॥ 

বুধ্যন্তে বহুবঃ শুর। লম্ঘতে চ দিবাকরঃ | 

শঙ্কে জয়দ্রথং পার্থো নৈব প্রাপ্ন্যতি মানদ ! ॥২১। 
সত্বং কর্ণ! ময়া সার্ধং শুরৈশ্চান্যৈর্মহারথৈঃ | 
দ্রৌণিনা ত্বং হি সহিতো মদ্রেশেন কৃপেণ চ। 
যুধ্যন্ব যত্বমাস্থ।য় পরং পার্ধেন সংবুগে ॥২২।॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথ জঘদ্রথবপে কথমাক্সবিনাশ ইত্যাহ কথমিতি। সৈদ্ববকমিতাভুকম্পাজাত কই 0১৮। 

রক্ষিতমিতি। হন্যাৎ হস্ং শর যাহ ॥১০। 

দ্রোণিনেতি | ভৌপিনা অশ্বখামা। বীভৎসুরঞ্ভুনত) কাঁজেন চোদিতো মুাবে 

প্রেষিতঃ ॥২০। 

যুপান্ত ইতি । লঞ্চছে পশ্চিমাক শাহ শ্রস্তে | শক্কে দন্তে 0২১॥ 

সইতি। পরমত্যস্থম, সংযুগে রণস্থলে ৷ ষট্পাদোহঘং শ্লোক: ॥২২॥ 

কণ।! পার পুত্র অজ্জ্বন নিশ্চয়ই নিজের বিনাশের জন্য জয়দ্রথবধবিষয়ে 
এই প্রতিজ্ঞ করিয়াছে ॥১৭॥ 

রাধানন্দন ! তুমি যুদ্ধে ছুদ্ধধ। সুতরাং তুমি জীবিত থ।কিতে, সর্ধা অস্ত 

যাইবার পুর্বে কি করিয়! অর্জন জয়দ্রথকে বধ করিবে ? ॥১৮। 

যুদ্ধের সম্মুখে মদ্ররাজ শল্য এবং মহাত্মা! কূপ জয়প্রথকে রক্ষা করিতেছেন: 

এ অবস্থায় অর্জন কিপ্রকারে উহাকে বধ করিবে ? ॥১৯॥ 

তা'র পর অশ্বথামা, আমি ও ছুঃশামন উহাকে রক্ষা করিতেছি । সুতরাং 

দৈবপ্রেরিত অজ্জন কি করিয়া জয়্রথকে পাইবে ? ॥২০। 

কর্ণ! বনু বীর যুদ্ধ করিতেছেন, স্ম্য্য৪ ঝুলিয়া পড়িয়াছেন। অভএব 

আশা করি__অজ্জুন জয়দ্রথকে পাইবেই না ॥২১॥ 

অতএব কর্ণ! অশ্বখামা, শলা, কৃপ, অন্যান্ত মহারথ বীরও আমার সহিত 

(২০)-.'কালদেশিত:--পি। 



পর্বাণ ধডউ বিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১২৪০৫ 

এবমুক্তস্ত রাধেয়স্তব পুত্রেণ মারিষ ! | 

দুর্য্যোধনমিদং বাঁক্যং প্রত্যুবাচ কুরূ্তমম্ ॥২৩॥ 
দুটলক্ষ্যেণ বীরেণ ভীমসেনেন ধন্বিনা। 

ভূশং ভিন্নতনুঃ সংখ্যে শরজালৈরনেকশঃ ॥২৪॥ 

স্থাতব্যমিতি তিষ্ঠামি রণে সম্প্রতি মানদ ! | 
নাঙ্গমিঙ্গতি কিঞ্চিন্মে সন্তপুস্ত মহেযুভিঃ ॥২৫॥ 

ঘোৎস্াঁমি তু যথাশক্তি হ্বদর্থং জীবিতং মম | 
বথা পা নিজ ন হনিষ্যৃতি সৈঙ্ধবম্ ॥২৬॥ 

ন হি মে যুধ্যমানস্ত সায়কানস্ততঃ শিতান্। 
সৈন্ধবং প্রাপ্তে বারঃ সব্যসাচী ধনগ্জীয়ঃ ॥২৭॥ 

যন্ত, ভক্তিমত| কাধ্যং সতত হিতকাজ্ফিণা। 

করিঘ্ামি কৌরব্য! জয়ো দৈবে গ্রতিষচিতত ॥২৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

এবমিতি | রাণেয়ঃ কণ:। হেআরিন! আযা। "আগাস্ব মারিষত” ইত্যমরঃ ৮২৩। 

দুতি। ছু লঙ্গাং তত্রাঘাতো যস্ত তেন। হিম্নতনবিদীণদেহ: ৮২৪ 

গ/ভব্ামিতি। ইঙ্গতি চলতি, সন্থপুন্ত শিপাড়িতন্ত ॥৯৫। 

'হশ্স!মীতি। জীবিত জীবনম্। দৈদ্ধবং সিন্ধুরাজং জয়দ্রথম্ (১৬। 

নেভি । অন্ততঃ ক্ষিপতঃ, শিতান্ শিলাঘর্ঘণেন সধারান্ ২৭1 

মিলিত হষ্য়। বিশেষ ঘর অবলম্বন করিয়া তুমি রণস্থলে অজ্জনের সহিত যুদ্ধ 

কর' ॥২২॥ 

মাননীয় রাজা! আপনার পুত্র এইরূপ বলিলে, কর্ণ সেই কৌরবাশ্রেষ্ঠকে 

এই কথা বলিলেন-॥২৩॥ 

'ুঢ়াঘ/তকারী, বীর ও ধনুদ্ধর ভীমসেন অনেক ব|ণসমৃহদ্বারা যুদ্ধে আমার 

দেহ অত্যন্ত বিদীর্ণ করিয়াছে ॥২৮॥ 

অতএব রাজ। ! থাকিতে হয় বলিয়া আমি এখন যুদ্ধে থাকিতেছি। কিন্তু 

মহাবণে বিদীণণ হওয়ায় আমার অঙ্গ একট্ুকুও চলিতেছে না ॥২৫। 

তথাপি আমার জীবন তোমার জন্ত বলিয়া শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিব: 

য।/হাতে পাপণ্বশ্রেষ্ঠ অজ্বন জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারে ॥২৬। 

আমি যুদ্ধে ব্যাপূত থাকিয়া ধার বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, 

নিশ্চয়ই সব্যসাচী বীর অজ্ন জয়দ্রথকে পাইবে না ॥২৭॥ 

(২৮). জয়ে! দৈবে ব্যবস্থিত:__পি। 



৩০ মহাভারতে ভ্রোণ_ 

ৈন্ধবার্থে পরং যত্তং করিষ্যাম্যগ্ভ সংযুগে । 
স্বপ্রিয়ার্থ, মহারাজ ! জয়ে! দৈবে প্রতিষ্ঠিত; ॥২১॥ 
অদ্য যোৎস্ভেহজ্ভ্বনমহং পৌরুষং স্বং ব্যপাশ্রিতঃ | 

তবদর্থ, পুরুষব্যাঘ্র ! জয়ে! দৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩০॥ 
অগ্য বুদ্ধং কুরুশ্রেষ্ঠ ! মম পার্থস্য চোৌভযোঃ | 
পশ্যন্ত সর্বসৈন্যানি দারুণং লোমহর্ষণমূ ॥৩১॥ 

কর্ণকৌরবয়োরেবং রণে সংভাষমাণয়োঃ। 
অড্জুনো নিশিতৈর্বাণৈজঘান তব বাহিনীম্ ॥৩২। 

চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈঃ শুরাণামনিবর্ভিনাম্। 
ভজান্ পরিঘমঙ্কাশান্ হস্তিহস্তোপমান্ রণে ॥৩৩। 

শিরাংসি চ মহাবাহুশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ। 
হস্তিহক্তান্ হয় গ্লীবান্ রথাক্ষাংশ্চ সমন্ততঃ ॥৩৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদিতি। হন্ভিমত। স্বামিন্থঈরন্ডেন জনেন, কীধ্যং কর্তব্যম্ ॥২৮| 

সৈন্ববেতি। মৈন্ধবার্থে জযদ্রথরক্ষার্থে, পরং মহান্থম্ ॥২ন। 

অগ্যেতি। বাপাশ্রিতঃ সবথাবলগ্সিতবান্ ॥৩০। 

অগ্েতি। পাথস্য অঙ্জুনস্ ॥৩১॥ 

কণেতি । কৌরবে। দুখে ধন । সম্ভাষনাণয়োঃ পরম্পরং ক্বভোঠ ॥৩২। 

চিচ্ছেদেতি। অনিবছিনামপলাদিশাম্।  হতিহস্তোপমান্ হত্ধিশু গাতুল্যান্ ॥৩৩। 

কৌরবনশান ! প্রন্থুর প্রতি আন্ুরক্ত ও হিতৈষী লোকের সব্বদা যাহা 

কর্তব্য, তাহা আমি করিব; তবে জয় দৈবের উপরে প্রতিষ্ঠিত ॥২৮। 

মহারাজ! তোমার '্রীতি হইবে বলিয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য 

আজ আমি যুদ্ধে বিশেষ বন্ধ করিব? কিন্তুজয় দৈবের অধীন ॥২৯॥ 
পুরুবশরেষ্ঠ ! আজ আমি তোমার জন্ত আপন পুরুষকার অবলম্বন করিয়। 

অজ্ভরনের সহিত যুদ্ধ করিব; তবে জয় দৈবের উপর নির করে ॥৩০। 
কৌরবশ্রেষ্ঠ ! আজ সমস্ত সৈম্ত আমার ও অজ্জুনের দারুণ ও লোমহর্ষণ 

যুদ্ধ দর্শন করুক" ॥৩১॥ 

মহারাজ! কর্ণ ও ছুষ্যেধন রণস্থলে এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে 

অজ্ন সুধার বাণসমূহদ্ব।রা অ।পন।র সৈম্ঠ সংহার করিতে লাগিলেন ॥৩২॥ 
এবং তিনি নিশিত শরসমূহদ্বারা অপলায়ী বীরগণের পরিঘ ও হস্তিশু- 

তুল্য বাহু কল ছেদন করিতে থাকিলেন ॥৩৩। 

না 



পূ্ববণি ষড়বিংশত্যধিকশততমে হধ্য য় । ১২০৭ 

শোিতাক্তান্ হয়ারো হান্ গৃহীত প্রাসতৌমরান্। 
ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ বীভংস্থিধেকৈ ক ভ্রিধেব চ ॥৩৫। 
হয়া বারণমুখ্যাশ্চ প্রাপতন্ত মহঅরশঃ | 

ধ্বজাশ্ছত্র।ণি চাঁপাণি চামরাণি সিতাঁনি চ ॥৩৬। 

কক্ষমগ্রিরিবোদ্ধ,তঃ প্রদহংস্তব বাহিনীম্। 
অচিরেণ মহীং পার্থশ্চকার রুধিরো ভ্তরাম্ ॥৩৭। 
হতভূযিষ্ঠযোধং তৎ কৃত্ব! তব বল বলী। 
আসসাদ ছুরাধর্ষ: সৈন্ধবং সত্যবিক্রম? ॥৩৮॥ 
বীভৎ্থভামসেনেন সাহইতেন চ রক্ষিতঃ | 
প্রবভে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! জুলমিব হুত।শনূ; ॥৩১। 

ভারতকৌমুদী 
শিরাংসীতি। খ্রীবাশনন্ত পুষমাধম। রখানানক্ষান চঞাণি 80৩৪। 

শোনিতেতি। হয়ারোহান্ অগ্বারোভিন:। ক্ষুবৈঃ ক্ষব্ি, বীভতবক্টুনং 0৩৫॥ 

হর ইতি । বারনমুখা। গন্গশ্রেষ্টাঃ। সিতানি শ্ুখাণি ॥৩৬| 

কঙ্ষমিতি। কঙ্ছং ভারাশিম। মহীহ সমবইমিম। রুপিরোন্তবাং রক্ষাবুতাম্ ১৩৭ 
হতেতি। হত। ভূয়িষ্ঠ। বহুল। যোধা ঘণ্ত তৎ। বলী অন্জুনঃ ॥৩৮| 

বীভংস্থরিতি। বীভহস্রজ্ছন:, সাততেন ঈ।তাকিন। 0৩৪ 

আর মহাবাহু অঙ্জবন সুধার শরসমূহদ্ব।রা সকল দিকে মস্তক, তস্তিশু, 

অশ্বগ্রীবা1 'ও রথচক্র ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥ 

আঙ্জন ক্ষুরপ্রদ্ধারা রক্তাক্তদেহ এবং প্রাস ৫ তোমরধারী আশারোহীদের 

মধ্যে এক এক জনকে ছুই দুই ও তিন তিন খাণ ছেদন করিতে থাকিলেন ॥৩৫। 

তৎকালে সহ সহয্র অশ্ব, হন্তী, ধ্বজ, ছুত্রঃ ধন্ত ও শুভ্রবর্ণ চাঁমর পতিত 

হইতে থাকিল ॥৩৬। 

প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন ভূণরাশি দগ্ধ করে, সেইবূপ অক্ছুন আপনার সেন্ 

দগ্ধ করিতে থাকিয়া অচিরকালমধ্যে সমরহ্মিকে রক্তনয় করিয়। 

ফেলিলেন ॥৩৭॥ 

বলবান্, ষথার্থবিক্রমশালী ও ছৃদ্ধধ আজ্ন আপনার সৈন্তের বন্ততর 

যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ক্রমে জয়দ্রথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৮। 

ভরতশ্রেঠ ।! এই সময়ে অজ্জুন__ভীমসেন ও সাত্যকিকর্তৃক রক্ষিত হইয়৷ 

প্রজলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৩৯॥ 



১২০৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

তং তথা বস্থিতং দৃষ্ট। স্বদীয়। বীর্য্যসম্পদা। 
নাম্ৃয্ন্ত মহেষঘাসাঃ পাগুবং পুরুষর্ষভাঁঃ ॥৪০॥ 

ছুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ বূষসেনোহথ মদ্ররাট, | 
অশ্বদ্থামা কৃপশ্চৈব স্বয়মেৰ চ সৈন্ধব? ॥৪১॥ 
সন্নদ্ধাঃ সৈন্ধবন্তার্ঘে সমার্ণন্ কিরীটিনমূ্। 
নৃত্যন্তং রথমার্গেষু ধনুরজ্যাতলনিস্বনৈঃ ॥৪২॥ (যুগকম্) 

সংগ্রামকোবিদং পার্থং সর্ব যুদ্ধবিশারদা? | 

অভীতাঃ পর্য্যবর্তন্ত ব্যাদিতাস্া ইবান্তকাঃ ॥৪৩| 

সৈক্মবং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা জিঘা ংসন্ভোইচ্যুতার্জনো | 

ূ্য্যাস্তমনমিচ্ছন্তে! লোহিতায়তি ভাঙ্করে ॥88॥ (বুখাকম্) 
তে ভুজৈর্ভোগিভোগাভৈর্ধনৃত্ানম্য সায়কান্। 
মুমুচুঃ সূর্ধ্যরশ্যাভান্ শতশঃ ফান্তনং প্রতি ॥82। 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। বীর্ধযসম্পদ| শক্তিবাহুলোন হেতুন|। নামুয থু নাসহন্ব ।৪০| 
ছধেযাধন ইতি | নৈন্ধবো জদ্নদূখঃ। তং হস্তাবাপঃ-॥9১--৪২। 
সংগ্রামেতি। পযাবন্তন্ত পর্যযবে্টন্থ, ব্যাদিতাগ্ত।: প্রকটিতবদনাঃ |» স্ধ্যশ্য অস্তমন- 

মন্তগমনম্, তদনন্থরমঙ্ছনম্রখাবধারশাদিত্যাশযঃ। লোহিতাঘতি রক্তবর্ণে সৃতি ॥৪৩-৪9৪॥ 

তখন অজ্জনকে সেইভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া আপনার পক্ষের 
মহা ধনুদ্ধর পুরুষশ্রে্টের। শক্তিবাহুল্যবশতঃ আর সহা করিলেন না ॥৪০। 

এই সময়ে অন্ন ধনুর গুণ ও হস্তাবরণের শবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

রথপথে যেন নৃত্য করিতেছিলেন। সেই অবস্থায় যুদ্ধজ্জায় সজ্জিত তুর্য্যোধন, 

কণ, বুষমেন, শল্য, অশ্বখাম। ও কূপ ইহ।র। যাইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার 

জন্ অজ্ভুনকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং জয়দ্রথ্ড াহাদের পিছনে অগ্রসর 
হইলেন ॥৪১---৪২। 

তখন সুধ্য রক্তবর্ণ হইয়া! উঠিয়াছিলেন। তাই তাহার অস্তগমন ইচ্ছ। 
করিয়া কিংব! কৃষ্ণ ও অজ্ঞনকে বধ করিবার কামনা করিয়। জয়দ্রথকে পিছনে 

রাখিয়! সেই যুদ্ধবিশারদের। সকলে নিয়চিন্তে প্রকটিতমুখ যমসমূহের ন্যায় 

যাইয়া যুদ্ধদক্ষ অজ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৪৩--৪৪। 
তাহারা বিশাল-সর্প-শরীর-তুলা বাহুদ্বার আপন আপন ধনু আকষণ 

1৪০) ,.ফাস্নং পুরুষর্ষভাঃ_-পি। (৪৩)"*-ব্যািতাস্তমিবান্তকম্--ব|। 



পর্ববণি ষড়বিংশত্যধিকশত তমো হধ্যায়ঃ | ১২০৯ 

তানস্তানস্তমানাংশ্চ কিরীটা যুদ্ধদুম্মীদঃ | 
দ্বিধা ত্রিধাষউধৈকৈকং ছিত্বা বিব্যাধ তান্ রথা ন্ ॥৪৬। 
সিংহলাঙ্গলকেতুস্ত দর্শয়ন্ বীর্য মাত্মনঃ। 
শ।রদ্বতীস্তো র।জনজ্ভনং প্রত্যবারয়ৎ ॥৪৭॥ 

স বিদ্ধা দশভিঃ পার্থং বাসুদেবঞ্চ সপ্তভিঃ | 

অতিষ্ঠদ্রথমাে্ধু সৈন্ধবং গ্রতিপালয়ন্ ॥৪৮। 
আখৈনং কৌরবশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব এব সমন্ততঃ 
মহতা রথবংশেন সর্ববতঃ পর্ধ্যবাঁরয়ন্ ॥৪৯॥ 

বিশ্ফারয়ন্তশ্চ।পানি বিস্যজন্তশ্চ সাঁয়কান্। 

সৈন্ধবং প্রত্যরক্ষন্ত শাসনাভনয়স্ত তে ॥৫০॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইতি। ভোগিভোগাউৈবু হৎসর্পশরীরতুলোঃ । আনম্য আকুত্তা ॥৪৫। 

[নিতি। অন্তান্ ক্ষিপ্ঝান্, অস্যগানান্ ক্ষিপামাখান। ছিব লখুতগ্ত!তিশয়াহ ॥৪৬| 

ংভেতি। শারদ্বতীম্থত; কপ: ॥৪৭| 

ইতি। পার্থনজ্নমূ। রণখাণেধ অন্তুনইগ্ঠৰ 1৪৮| 

ত। রথানাং বংশেন নমৃতেন, প্াবারয়ন্ পদ্যবেষ্টন্ক ॥৩৯ 
তর 

রঘন্থ ইতি । সৈন্ধব* জরুদ্রথম্, শাসনাদাদেশাত তনযন্ত দুসে]ধন্ত 0৫০ 

হো 

গা 

নং 

এ 

) কো অথে 
ব্শ্ফি 

করিয়া! অঞ্জনের প্রতি শ্্ধ্যরশ্বির কূল্য উজ্জল শত শত বাণ নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন ॥৪৫॥ 

তখন যুদ্ধতৃদ্ধধ অঙ্জুন সেই ক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যম।ণ বাণসমূহের মধো এক 

একটাকে ছুই, তিন বা আট আট খণ্ড ছেদন করিয়া সেই রথিগণকে বিদ্ধ 

করিতে থাকিলেন ॥3৬॥ 

রাজা! ক্রমে সিংহলাঙ্গ,লধবজ কৃপাচাধ্য আপন শক্তি দেখাইবার ইচ্ছ। 

করিয়া জজ্জনকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥8৭॥ 

তিনি দশটা বাণছ্।রা অর্জনকে এবং সাতটা বাণদ্বার। কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়। 

ঈয়দ্রথকে রক্ষ। করতঃ অন্দ্রনের রথপথে অবস্থান করিলেন ॥9৮। 

তদনন্তর কৌরবশ্রেষ্ঠের৷ সকলেই সকল দিক্ হইতে যাইয়া বিশাল রথ- 

সমূহদ্বারা সমস্ত দিকে অজ্ঞুনকে বেষ্টন করিলেন ॥৪৯। 

ভাহারা আপনার পুত্রের আদেশে ধর্ধু বিক্ফারিত করিয়! বাণক্ষেপ করিতে 

থাকিয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৫০॥ 

(৪৯) .*ভিত্ব। বিব্যাধ ব| নি। (৪৯)...দর্ক এব মহারথাঃ নি, সর্ব: প্রতাবারয়ন-_বা ণি। 

১৫২ 

স্পস্ট শপে 



১২১০ মহাভারতে দ্রোণ--- 

ততঃ পার্থস্ত শুরম্য বাহ্বোর্বলমদৃশ্যত | 

ইবুধ্যোরক্ষয় বক ধনুষে! গাণ্ডিবস্ত চ ॥৫১। 
আস্ত্রৈরস্ত্রণি সংবা্ধ্য দ্রৌণেঃ শারদ্বতস্ত চ। 
একৈকং দরশভির্বাণৈঃ সর্বানেব সমার্পবৎ ॥৫২॥ 
তং দ্রৌণিঃ পঞ্চবিংশত্য। বৃষসেনশ্চ সপ্তভিঃ | 
দুর্যোধনশ্চ সপ্তত্য। কর্ণশ্চ দশভিঃ শরৈঃ ॥৫৩। 
ত এনমভিগর্জন্তো বিধ্যন্তশ্চ পুনঃ পুনঃ । 

বিধুন্বন্তশ্চ চাঁপানি সর্ববতঃ পর্যবারযন্ ॥৫৪॥ 

লিউ সর্ববতশ্চক্র, রথমগুলমাশু তে। 
ুর্ধযান্তমনমিচ্ছন্তস্রমাণা মহারথাঃ ॥৫৫॥ 
ত এন্মভিনদদন্তে। বিধুন্বানা ধনুংষি চ। 

সিফিচুর্মার্থ দৈশ্তীক্ষেথিরিং মেঘা ইবান্ৃভিঃ ॥৫৬| 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। পার্থন্ত অন্নুনস্ত। ইযুপোপ্তণয়োঃ। গাপ্ডিবশ্তেতি হ্বমধ্যত্বমপি ॥৫১। 

অশ্বৈরিতি। ধ্রৌণেরশ্বখায়ঃ শারদ্বতশ্ত কৃপস্য | সমার্পরদপীড়়দর্জুনঃ 1৫২ 
তমিতি। অত্র সবন্র সমার্পরধিতান্ুবুত্তিঃ 1৫৩॥ 

তইতি। অভি লক্ষটীকত্য। বিধুন্বন্থশ্চালয়ন্থঃ 1৫8 
গ্রিঈমিতি | শ্লিঈম্ অজ্জুনরথেন সহ সংসক্কমূ। স্থয্যন্য অন্তমনমস্তগমনম্ 1৫৫॥ 

তাহার পর বীর অজ্ছনের বাহুবল এবং তাহার তুণ ছুইটার ও গাণ্তীবধন্ুর 
অক্ষয়ান্ব আমরা দেখিতে লাগিলাম ॥৫১॥ 

অজ্জন অস্ত্রদ্ধারা .অশ্বখাম! ও কুপাচারধ্যের অস্ত্র নিবারণ করিয়। দশ দশটা 

বাণদ্ারা এক এক করিয়া সকলকেই পীড়ন করিলেন ॥৫১॥ 

' পরে অশ্ব।মা পঁচিশটা, বুধসেন সাতটা, ছৃষ্যেধন সন্তরটা এবং কর্ণ দশটা 

বাণদ্বার৷ অজুনিকে তাড়ন করিলেন ॥৫১॥ 

ক্রমে গর্জন, বার বার তাড়ন ও ধনু সঞ্চালন করিতে থাকিয়া তাহারা 

সকল দ্রিকে অজুনিকে বেষ্টন করিলেন ॥৫৪॥ 

পরে সেই মহাঁরথেরা সূর্যের অস্তগমন ইচ্ছা! করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া 

আপনাদের রথগুলিকে সকল দিকে অজুর্নের রথের সহিত সংলগ্ন 

করিলেন ॥৫৫॥ 

(৫১) ইুণা মক্ষযত্বধচ-বা ণি। (৫৩)...দের্যযোধনশ্চ বিংশত]া কর্ণশলেটা ভ্রিভি- 

স্বিভিং-বা নি। 



পর্ণ যড়(বংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ও | ১২১১ সস 

তে মহাস্ত্রীণি দিব্যাণি তত্র রাজন! ব্যদর্শযন। 
ধনগ্জয়স্য গাত্রেধু শুরাঁঃ পরিঘবাহৃবঃ ॥৫৭] 
তং কর্ণ; সংযুগে রাজন! প্রত্যবারয়দশুগৈঃ। 
মিষতো৷ ভীমসেনস্ত সাত্বতস্ত চ ভারত ! ॥৫৮॥ 
তং পার্থো দশভিবাীণৈঃ প্রত্যবিধ্যদ্রণাজিরে | 
সৃতপুত্রং মহাবাহুঃ সর্ববমৈন্যস্ত পশ্যতঃ ॥৫৯। 
সাত্বতশ্চ ভ্রিভিবর্বাণৈঃ কর্ণ বিব্যাধ মারিয !| 
ভীমসেনস্ত্রিভিশ্চৈব পুনঃ পার্থন্ড সগডভিঃ ॥৬০॥ 
ত।ন্ কর্ণ; প্রতিবিব্যধ মষ্ট্যা ষষ্ট্যা মহ।রথঃ। 

তদ্যুদ্ধমভবদ্রজন্! কণন্ত বন্ুভিঃ সহ ॥৬১॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 

ভইতি। বিধুগ্বানাশ্চালয়ন্তঃ। সিষিঠ: গ্রজত,র ্ীচঞশ, নাগ গৈরাণৈ: ॥৫৬| 
ত ইতি। দিব্যানি ম্বগীয়াণি আগধীনি। পরিষ| ইব বাহবে। যেমাহং তে ॥৫৭| 

তমিতি। আশুগৈবাণৈঃ। মিষতঃ পশ্যতত আব্তন্ত নাঙাকেই ॥৫৮। 

তমিতি। পার্থোহন্ত্বন;। রণাজিরে সমরাপনে চ৫৯। 

সাহ্ৃত ইতি । হেমারিব! আধ্যা। “আদ্যপ্ধ মারিষ»? ইত্যমরং |৬০। 

তানিতি। ষষ্ট! খষ্ট্য। বাণৈরিতি শেষ; 1৬১) 

তাহার! গর্জন ও ধনু সঞ্চালন করতঃ মেঘ যেমন জলঘ্ার। পর্বত সিক্ত 

করে, সেইরূপ তীক্ষ বাঁণসমূহদ্ব।রা অজুনিকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৫৬| 
রাজ ! পরিঘের (মুদ্গরবিশেষের) ন্যায় বাহুশালী সেই বীরের অন্ভুনের 

গাত্রে দিব্য অন্্র সকল দেখা ইতে থাকিলেন ॥৫৭॥ 
ভরতনন্দন রাজ! কর্ণ ভীমসেন ও সত্যকির সমক্ষে বাঁণদ্বারা অর্জুনকে 

বারণ করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥ 

তখন মহাবাহু অজুনি সমরাঙ্গনে সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে দশটা বাণদ।রা 

কর্ণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥৫৯॥ 

মাননীয় রাজা! ক্রমে সাত্যকি তিনটা, ভীমমেন তিনটা এবং অন্তরন 

পুনরায় সাতট। বাণদ্বারা কর্ণকে তাড়ন করিলেন ॥৬০॥ 

রাজা! পরে মহারথ কর্ণ ঘাট যাটুটা বাণদ্ারা তাহাদের প্রত্যেককে 

(৫৭) ইত; পরম্ “হতভূয়ি্ঠযোধহ তৎ রুত্। তখ বলং বণী। আমসাদ দ্বখাধযঃ 

সৈদ্ধবং মত্যবিভ্রমঃ ॥, ইত্যধিকঃ শ্োকঃ বর্ধ ব| শি, বিকল" পূর্বাদুন্ সাং পুনকূতে। 



১২১ মহাভারতে জ্রোণ- 

তত্রাদুতমপশ্য।ম সৃতপুত্রস্ত মারিষ !| 
ঘদেকঃ সমরে ক্রুদ্ধন্ত্রীন্ রথান্ প্রত্যবারয়ৎ ॥৬১॥ 
ফান্কুনন্ত মহবাছুঃ কর্ণং বৈকর্তনং রণে। 

মরকানাং শতেনৈব সর্বমন্বন্থতাড়য়ৎ ॥৬৩। 

রুধিরোক্ষিতসর্ববাঙ্গঃ সুতপুত্রঃ প্রতাপবান্। 
শরৈ? পঞ্চাশত। বীরঃ ফাল্কুনৎ প্রত্যবিধ্যত | 
ত্য তল্ল।ঘবং দৃষ্ট। নাদুষ্যত রণেহজ্জুনঃ ॥৬৪॥ 
ততঃ পাথে। ধনুশ্ছিন্বা বিব্যাধৈনং স্তনান্তরে | 
সাযকৈর্নবভিবাঁরস্রমাণে। ধনঞ্জীয়ঃ ॥৬৫। 

বধার্থং তন্ত মরে মায়কং সুষ্য্যবঙ্চসমূ। 

চিক্ষেপ ত্বরয়। যুক্তস্ত্বর।কীলে ধনগ্ীয়ঃ ॥৬৬| 

ভারতকৌমুদী 
তঙধেতি। অদ্ষুভং যুদধনৈপুণ্যম। শ্রীন্ ভীমাজ্ছনসাত্যকীন্, রথান রখিনঃ ॥৬২। 

ধান্গুন ইতি। ফান্ধনোহঙ্ছনঃ | বৈকর্তনং বিকনস্ত সমস্ত পুত্রম্ ॥৬৩। 

রুধিরেতি । লাঘবং ভ্রতাদ্ক্ষেপযোগাতাম্জ নামুষ্তত নাসহত | মটপাদোঠয় শ্লোক? 0৬৪॥ 

তত ইতি । শুনয়োরস্থরে মধ্যে বঙ্ষমি ॥৬৫। 
ববেতি । ত্বরাকালে, স্থয্ন্তাস্তোনুখতর! দ্রুতজয়দ্থখবধাবশ্তকতাদিতি ভাব; ॥৬৬। 

 গ্রতিবিদ্ধ করিলেন। তখন বন্তবীরের সহিত এক কর্ণের সেই যুদ্ধ হঈতে 
লাগিল ॥৬১॥ 

মাননীয় রাজা! ভখন আমরা কর্ণেপ অদ্ভুত যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিতে লাগি- 

লাম। যে হেতু এক কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তিন জন রথীকে বারণ করিতে 
থাকিলেন ॥৬২॥ 

ক্রমে মহাবছ অজুনি একশত বাণছ্বরা স্বর্ধযনন্দন কর্ণের সমস্ত মন্মস্থানে 

তাঁড়ন করিলেন ॥৬৩॥ 

তখন কর্ণের সমস্ত অঙ্গ রক্তে সিক্ত হইয়া গেল; তথাপি প্রতাপশ।লী 

বীর কর্ণ পঞ্চীশট! বাঁণদ্বারা অজুনিকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। কিন্তু কর্ণের সেই 

লঘুহস্তত। দেখিয়া অঙ্গন সহা করিলেন না ॥৬৪। 
তদনস্তর পৃথানন্দন বীর অঙ্ভূন কর্ণের ধনু ছেদন করিয়া করাদ্বিত হইয়া 

নয়ট। বাণদ্বারা তাহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৬৫। 

পরে অজুনি সেই ত্বরার সময়ে আরও ত্বরান্বিত হইয়। কর্ণকে বধ করিবার 

জন্য স্যা্য্যর ম্যায় উজ্জল এবটা বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৬৩॥ 



পর্ববণি যউবিংশত্যধিকশততযোহধ্যায়ঃ | ১২১৩ 

তমাপতন্তং বেগেন দ্রৌণিশ্চিচ্ছেদ সায়কম্ | 
অর্থচন্দ্রেণ তীক্ষেন স ভিন্নঃ গ্রাপতদ্ুবি ॥৬৭॥ 
অথাম্যদ্ধনুরাদায় সুতপুত্রঃ প্রতাপবান্। 

সায়কৈর্বহুসাহজৈশ্ছাদয়ামাস পাগুবগ্ ॥৬৮॥ 
তাং বাণবৃষ্টিমতুলাং কর্ণচাপসমুখিতাম্। 
ব্যধমৎ মাঁয়কৈঃ পার্থঃ শলভানিব মারুতঃ ॥৬৯॥ 
ছাদয়ামাস সচ তং সায়কৈরজ্জনো রণে। 
পশ্যতাং সর্ববসৈন্যানাং দর্শয়ন্ পাণিলাঘবমূ ॥৭০॥ 

করণ্ণোহপি দ্বিষতাং হস্তা চ্ছাদয়ামাস ফাঞ্কনন্। 

সায়কৈর্বহুলাহজ্ৈঃ কৃতপ্রতিকৃতেপ্নয়। ॥৭১॥ 

তো বৃধাবিব নর্দন্তে। নরসিংহো। মহারখো | 
সাঁয়কৌঘপ্রতিচ্ছন্নং চক্রতুঃ খমজিঙ্গীগৈঃ | 
অদৃশ্টো চ শরৌদৈস্তে স্যহত।মিতরেতরমূ্ ॥৭২। 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। প্রৌথিরস্বখাম। | অদ্দচন্দ্েণ বাণেন। হি্ুশ্থিনঃ ।৬৭। 
অথেতি। পাগুবমজ্ঞনম্, ততপ্রস্থাবাৎ 1৬৮| 

তামিতি। বাধমূত ব্যনাশম়ৎ। শলভান্ পতদ্ধান্, মারুতে। বেগবান্ বাসুঃ ॥৬৯। 

ছাদঘামাসেতি। পাণিলাঘবম্ অপ্নগেপে হন্তস্ত শীদ্রতাম্ ॥৭০| 

কণ ইতি। কঁতন্ত প্রহারগ্ প্রতিপতৎ গ্রতিপ্রহারস্তস্ত ঈপ্মর। ইচ্ছম। ৮৭১। 

সেই বাণট। বেগে আমিতে লাগিলে, অশ্বথাম। একটা তীক্ষ অদ্ধচন্দ্রবাণ- 

দ্বার মেই বাণটাকে ছেদন করিলেন; তখন তাহা ছিন্ন হইয়া তলে গঠিত 
হইল ॥৩৭॥ 

তাহার পর প্রতাঁপশালী কর্ণ অন্ত ধন্থু লইয়! বুসহক্্ বাণদারা ভঙ্নকে 

আবৃত করিয়। ফেলিলেন ॥৬৮॥ 

তখন বেগবান্ বায়ু যেমন পতঙ্গসমূহকে অপসারিত করে, সেইরূগ অঙ্জন 
বাণদ্বারা কর্ণকাম্মুকসম্পাদিত সেই অভ্ুলনীয় বাণবুষ্টি নিনষ্ট করিলেন ॥৬৯। 

এবং অজুনি লঘ্ৃতস্ততা। দেখাইতে থাকিয়া বাণদার! সমস্ত সোনার সমঙ্ছে 
কর্কে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৭০। 

আবার শক্রহস্ত। কর্ণও গ্রহথারের প্রতিপ্রঙ্তার করিবার ইচ্ছায় বুসহণ্র 

বাণদ্ধ।রা অর্জুনকে আবুত করিলেন ॥৭১। 

(৬৮)-.সারকৈরষ্টসাইন্রৈ. বা নি। (৬৯) তাং শঙববষ্টিমং পি বস বদ্ধ। 



১২১৪ মহাভারতে দ্রোণ-- 

কর্ণ! পার্ধোহশ্িি তিঠন্ব কর্ণোহহং তিষ্ঠ কান্তুন ! | 
ইত্যেবং তর্জয়ন্তেৌ৷ তো ব।কৃশল্যৈস্তদতাং তদ] ॥৭৩॥ 

ুধ্যতাং ষমরে বারে চিন্রং লঘু চ সুষ্ঠ, চ। 
প্রেক্গণীয়াবভবতাং সর্বঘোবধনমগমে ॥৭৪॥ 
প্রশন্তমানে মরে দিদ্ধচ।রণপননগৈঃ | 
অধুধ্যেতাং মহারাজ! পরম্পরবধৈষিণৌ ॥৭৫॥ 
ততে। ছুর্যেপনে। রাজংস্তাবকানভ্যভাষত । 

যন্তা রক্ষত রাবেষং নাহত্বা সমরেহড্ভুনম্ | 

শিবভিষ্যতি রাধেঘ ইতি মামুক্তবান্ বুষঃ ॥৭৬| 

ভারতকৌমুদী 
তাবিতি । অপ্িঙ্গগৈ সরণগ!নিিঃ শবৌদৈঃ। হহতামাহভবশ্থৌ। ষটুপাদোহ্যং 

শ্রে।বত ॥৭২॥ 

করেতি। তুদঙাম্ অব্যখয়ভাম্। অড্াগদাভাব আঃ ॥৭৩1 

যু্বতামিতি। যুপাভাম্ অধুব্যেতান। আপা ৬ভাবঃ পরনৈপদধাষে ॥৭৪॥ 

প্রশঙ্গেতি। সিদ্ঈচারনপন্নগৈগগনবর্তিতিি 1৭4 
তত ইতি । য। যুঘত বন্রণ্থুঃ॥ পুধঃ কণ)। যট্ুপাদোহয়ং গ্রোকই ॥৭৬| 

নরশ্রেষ্ঠ ও মহারথ কর্ণ ও অজুনি ছু্টটা বৃধের ন্ায় গর্জন করিতে থাকিয়া 

আকাশটাকে বাণসমূহ্ধে আচ্ছন্ন করিলেন এবং তাহারা সরলগামী বাণসমূহে 
অদশ্ঠ থাঁকিয়। পরস্পর আঘাত করিতে ল।গিলেন ॥৭১।॥ 

তাহারা তর্জন করিতে থাকিয়। “কর্ণ! থাক, আমি অজুনি এবং অনি! 

থক, আমি কণ' এইরূপ বাক্শল্যদ্বারা পরস্পর ব্যথিত করিতে থাকি- 

লেন ॥৭৩॥ 
ক্রমে সেই বীরের! ছুই জন বিচিত্র, দ্রুত ও সুন্দর যুদ্ধ করিতে থাকিলেন 

এবং সমস্তযোদ্ধসম্মেলনে তাহারাই দর্শনীয় হইলেন ॥৭9। 
মহারাজ ! তাহারা পরস্পর বধ।ভিল।ধী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

তখন আকাঁশবপ্তী সিদ্ধ, চারণ ও নাগের। তাহাদের প্রশংসা করিতে 

থাকিলেন ॥৭৫॥ 

রাজা! তদনন্তর ছুর্য্যে(ধন আপনার পক্ষের যোদ্ধাদিগকে বলিলেন_- 

আপনারা যন্ত্রবান্ হইয়! কর্ণকে রক্ষ/ করুন; করণ যুদ্ধে অজুর্ণিকে বধ না 
করিয়। ফিরিবেন না; ইহা কণই আনাকে বলিয়াছেন? ॥৭৬। 

(৭৫)...সিথচারণবাতিকৈ+.- পি বদ্ধ। 
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এতশ্সিন্নন্তরে রাজন্! ৃষ্ট। কর্ণস্ত বিক্র্মূ। 
আকর্ণমুক্তৈরিযুভিঃ কর্ণস্ত চত্ুরো। হয়ান। 
অনয়ৎ প্রেতলে।কায় চতুভিঃ শ্বেতবা হন ॥৭৭| 
সারথিঞ্চাস্ত ভল্লেন রখনীড়াদপ।তয়ৎ। 
ছাদয়ামাস চ.শরৈস্তব পুত্রন্ত পশ্যতঃ ॥৭৮। 
সচ্ছাগ্ঘমানঃ মরে হতাশ্বো হতসারখিঃ | 
মোহিতঃ শরজালেন কর্তব্যং নাভ্যপদ্যত ॥৭৯॥ 
তং তথা বিরথং দৃষ্ট1 রথম।রোপ্য তং তদা। 
অশ্বথাম। মহারাজ! ভূয়োহজ্ভুনমযোধযৎ ॥০। 
মদ্ররাজশ্চ কৌন্তেয়মবিধাজ্িংশত। শরৈহ | 
শারদতন্ত বিংশত্য! বালদেবং সমার্পয়হ ॥৮১| 
ধনষ্ঠায়ং দ্বাদশভিরাজঘান শিলীমৃখেঃ | 
চতুভিঃ সিন্ধুরাজশ্চ বূদমেনশ্চ সপ্তভিঃ | 
পৃথক্ পৃথঙ মহারাজ ! বিব্যধুঃ কৃষ্ণপাগুবেখ ॥৮২॥ 

এতশ্মিম্িভি। আকর্ণমুটক্তরাকর্ণারগুবা শু কনিক্ষিপ;। যইপাদোঙনং শোক, ৪৭৭ 

সারথিমিতি। অপাতরং শেতবাহণ এব ছ।দয়ামাম কখন ॥৭৮। 
মইতি। নাভ্ুপদ্যভ অবধারধিতুৎ শাশরেো।ৎ 1৭৯ 
তমিতি। তং কণম্। হয়ঃ পুনঃ 1৮০ 

মদ্রেতি। কৌগেেরেমদুনমূ। শাপদ্ধতঃ বপঃ। সনার্পরদগাড্জ ৮৮১। 

রাজা! এই সময়ে অজ্ন কর্ণের বিক্রম দেখিয়। কর্ণপন্যন্থ ধন্তু অ[কষণ 

করিয়া চারিট। বাণদ্বারা কর্ণের চারিটা অশ্বকে বধ করিলেন ॥৭৭॥ 

এবং তিনি একটা ভল্লদ্ধারা কর্ণের সারথিকে রথ হইছে নিপাতিত করিলেন, 

আর ছুর্য্য(ধনের সমক্ষেই বাণদ্বারা কর্ণকে আবৃভ কিয়। ফেলিলেন ॥৭৮। 

অশ্ব ও সারি নিহত এবং শরজালদ।র! নিজে ভাবৃত হওয়ায় কর্ণ মোহিত 

হইয়া কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না ॥৭৯॥ 
মহারাজ! তখন অশ্বখান। কর্ণকে রথবিহীন দেখিয়। তাহাকে নিজের রথে 

তুলিয়া লইয়া পুনরায় অজ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৮৭| 
এই সময়ে শল্য ত্রিশটা বণদ্বারা অঙ্জনকে বিদ্ধ করিলেন এবং কূপ 

কুড়িট! শরদ্বার! কৃষ্ণকে তাঁড়ন করিলেন ॥৮১। 



১২১৬ মহাভারতে দ্রোণ_. 

তখৈব তান্ প্রত্যবিধ্যৎ কুত্তীপুত্রে। ধনগ্ীয়ঃ | 
দোপপুত্রং চতুঃযষ্ট্যা মদ্ররাজং শতেন চ ॥৮৩ 
সৈন্ধবং দশভিবর্ধাণৈর্ধিসেনং ব্রিভিঃ শরৈঃ | 
শারদতঞ্চ বিংশত্যা বিদ্ধ! পার্থে। ননাঁদ হ॥৮৪॥ (বুগকম্) 
তে প্রতিজ্ঞাপ্রতীঘাতমিচ্ছন্তঃ সব্যসাচিনঃ | 
সহিতান্তাবকাস্ত,মভিপেতুর্ধনগ্জয়ম্ ॥৮৫। 

অথ|চ্ছুনঃ সর্ববতো বারুণান্ত্রং প্রাছুশ্চক্রে ত্রাসয়ন্ ধার্তরাষ্রান্। 
তং প্রত্যুদীয়ুঃ কুরবঃ পাণুপুত্রং রখৈর্মহাহেঃ শরবর্ষাণ্যবর্ষন্ ॥৮৬| 

ভারতকৌমুদী 
ধনদমিতি। দ্বাদএভিঃ শারদ্বত এব। বিবাধুঃ সব এব। যট্পাদোহ্য়ং শ্লোক: ।৮২। 
তথেতি। চত্রুঃমষ্টা। শতেন চ বাণৈরিভি পরেণ সহগন্ধঃ। পার্থোহজ্জুনঃ ০৮৩--৮৪॥ 

'ত ইতি। প্রতিজ্ঞা প্রতীপাতং যুদ্ধবিধানাৎ সুয্যাস্তপন্যনস্তবিলগ্েণেত্যাশয়: 1৮৫ 
অথেভি। প্রতাদীমুঃ প্রতিষদুঃ | মহাতৈর্মহামূলোঃ 0৮৬ 

পরে আবার কৃপ বারটা, জয়দ্রথ চারিটা ও বুষসেন সাতটা বাণদ্বারা 

অজ্জবনকে, আঘ।ত করিলেন। মহারাজ! তৎপরে আবার তাহারা পুথক্ 

পৃথক্ ভাবে কৃষ্ণ ও অজ্জুনকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৮২।॥ 

কুন্তীনন্দন অঙ্টনও সেইভাবেই তাহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ক্রমে 

তিনি চৌষটিট। বাণদ্বারা অশ্বথামাকে, একশতদ্বারী শলাকে, দশটাদ্।র। 

জয়দ্রথকে, তিনটাদ্বার৷ বৃুষসেনকে এবং কুড়িট। বাণদ্বার! কৃপাচার্যাকে বিদ্ধ 

করিয়। সিংহনাদ করিলেন ॥৮৩--৮৪।॥ 

.. মহারাজ! পরে আপনার পক্ষের সেই যোদ্ধারা অজ্জুনের প্রতিজ্ঞ 
বা।ঘাত করিবার ইচ্ছা করিয়া সত্বর মিলিত হইয়া অজ্জনের উপরে যাইয়। 
পতিত হইলেন ॥৮৫। 

তাহার পর অজ্জুন আপনার যোদ্ধাদের ভয় জন্মাইবার জন্য সকল দিকে 
বারুণান্্র আবিষ্কার করিলেন। তথাপি কৌরবেরা মহামূল্য রথে আরোহণ 
করিয়া অজ্জনের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং বাণবর্ণ করিতে 
থ।কিলেন ॥৮৬| 

(৮৬)'''সর্ববতো! ধারমন্ত্রম...পি বঙ্গ বর্দ,-*.শরবর্ধ, ক্জন্ুঃ__নি। 
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ততস্ত তম্মি-স্তমুলে সঘুখিতে সুবারুণে ভারত ! মোহনীয়ে | 

নামুহত প্রাপ্য স রাজপুত্রঃ কিরীটমালী বিস্থজন্ শরৌঘান্ ॥৮৭। 
রাজ্য প্রেপ্ন,ঃ সব্যসাচী কুরূণাং স্মরন্ রলেশান্ ছাদশবর্ষবৃভান্। 

গাণ্তীবমুক্তৈরিষুভিরমহ আব! সর্বা দিশো ব্যারুণোদপ্রমেয়ঃ ॥৮৮। 
গ্রদীপ্ডোক্কমভবচ্চান্তরীক্ষং স্বৃতেধু দেহেষপতন্ বয়াংদি। 

যৎ পিঙ্গলজ্যেন কিরীটমালী ত্ুদ্ধে। রিপুনীজগবেন হস্তি ॥৮৯॥ 
কিরীটমালী মহত মহাঘশ1ঃ শরাঁসনেনীস্ত শরাননীকজিৎ। 

হয়প্রবেকোভমন।গধূর্গতান্ কুরুপ্রবীরানিযুভির্্যপাতয়ৎ ॥৯০॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। তম্মিন অখ্সদাহে । মোহনীয় ইতি কন্তসানীরঃ। আপ্য উদারচয়ম॥৮৭। 

রাঙোতি। বা।বুণে।হ ব্যাপ্ত, অপ্রমেরং অজ্জেয় প্রভাব: 1৮৮॥ 

প্রেতি। প্রদীপ্ত। উন্ধ। মত্ত তদিব। বর়া*সি পক্ষিণঃ। পিঙ্গল। জা গুনে! যস্তা তেন। 

আজগবং হরধন্প্টেন তন্ত,লোন্ গা তীবেনেতাথত হি মম 0৮৯) 

ভারতভাবদীপঃ 

তদবন্থ ইতি ॥১৫| হরদ্ঃ ভবন; 0৬--১৫। উপহতে। মোহিত, 

বিশরীচভাভগ্তথা হত প্রতি; ১৪২৩ পুটনক্ষোণ পুরগ্রহারেণ 0৯৪7 পতিচিতে।, 

£বীনঃ 1২৮ -৮৯॥ আস্ত সন্ত কপ | 1৯০ ন৩। 

ইতি দে।নপর্বণি শৈলকষ্টীবে ারতভাবদীপে যড়বিংশতাধিকখভ হামোহগাাহ 1১২৭ 

ভরতনন্দূন ! তখন তুমুল, সুুদারুণ ও মোহজনক সেই অস্ত্রমুহ উখিত 

হইলেও রাজপুত্র মজ্জুন মোহিত হইলেন না বরং বাঁণসমূহই ক্ষেপ করিছে 

থ।কিলেন ॥৮৭॥ 

পরে কৌরবগণের রাজ্যলিপ্ন, মহায়া। ও অজ্েয় প্রভাব অঙ্গন দাদশ 

বৎসরের ক্রেশ স্মরণ করিয়া গাণীবনিক্ষিপ্ত বাণসমৃহদ্বারা সমস্ত দিক্ ব্যাপু 

করিয়া ফেলিলেন ॥৮৮॥ 

তৎকালে ত্রুদ্ধ অজ্দ্বন যে হেতু পিঙ্গলবর্ণগুণযুক্ত এবং হরধ্টর হল) 

গাণ্তীবধনুদ্ব।রা শক্রসংহাঁর করিতে লাগিলেন, সেই হেতু মাংসভোজী পক্ষীরা 

মৃতদেহের উপরে পড়িতে লাগিল এবং আকাশে হেন বহুত উচ্চ জিতে 

থাকিল ॥৮৯| 

(৮৭).. নো মুহৃত-' ব্যস্থজজ্রৌঘান্_ব। নি,'"স রাজপুবম্...পি বঙ্গ বদদী। (৮৮) 

বধপ্রেপ্প £...বা নি। (৮৯)."-দেহেফু ভূরীণযপতন্ বমাংসি। ভান্ পিঙ্গনডোন- পি বঙ্গ 

বর্ধ। (৯০-..নাগদূর্িতান্ ...ব্যপাতয়্ব_ব। নি। 

১৫৩ 



১২১৮ | মহাভারতে 

গদাণ্চ গুবাঁঃ পরিঘানয়ম্ময় ন্ অদীংশ্চ শর্ভীশ্চ রণে নরাধিপাঃ | 
মহান্তি শন্ত্রাণি চ ভীমদর্শন।; প্রগুহ্থ পার্থং সহসাভিছুদ্রুবৃঃ ॥৯১।॥ 

ততো ঘুগান্তাভ্রমন্বনং মহন্মহেন্দ্রচাপপ্রতিমং স গাগ্ডবমৃ। 

চকর্ধ দো্্য।ং বিহসন্ ভূশং ঘধঘো দহুংস্তদীয়ান্ যমরা স্বর্ন? ॥৯২॥ 
ম তানুদার্ণ ন্ সরথাখবারণন্ পদ1তিসংঘাংশ্চ মহা ধনুদ্ধরঃ | 

বিপন্নসর্ববায়্ধজীবিতান্ রণে চকার বীরে। বমরা ্রবদ্ধনান্ ॥ ৩ 

ইতি ভ্ীমহ।(ভারতে শতসাহজ্্যাং সংহছিতাঁয়াং বৈয়াসিক্য।ত দ্েণপর্বণি 
জয়দ্রথবধে সঞ্কুলধুদ্ধে ষড়বিংশত্যধিক- 

শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
কিবীটেভি। অনীকছি২ শক্রসৈন্তবিজয়ী, অতএব মভাষশা?, বিবুটমাণী অ$ুণত 

মহত! শরাসনেশ ব্য) শরান্ আন্ত নিঙ্িপা, তৈরিযুভিঃ শরৈং) হয়গ্বেব|নামহআোাণ।ম্ 

উত্তমানাং ন!গানাং গজানাঞ ধূর্গতান্ পৃ্গবঠিনঃ কুক প্রবীরান্ ন্যপ। তনৎ ॥৯০। 

গধ| ইতি। অনম্মঘান লৌহময়ান্। ভীমদর্শনা নরাপিপা ইতি মধন্দ:1১১। 

তত ইতি। যুগান্ছে প্ররকালে যদশ্রং মেঘন্তস্ত তদ্গর্জনস্া সমঃ স্ব শে মস্ত তিহ। 

মহেন্দ্রচাপ প্রতি মম্ ইন্দ্রপন্স্থলাম্। দোভ্যা” বাহভ্যাম্ (৯১। 

সইতি। মহাবনুদ্ধিরো। বীরশ্চ সোইজ্জনঃ, রখৈরগৈঃ বারনৈগদৈশ্চ মজ্েতি তান, 

ক্রমে শক্রসৈম্ বিজয়ী মহাবশ। অজ্ঞুন বিশ।ল ধনুদ্বার। বাণক্ষেপ করিয়। 

করিয়া উত্তম অশ্ব ও উত্তম হস্তীর পৃষ্ঠগত কুরুপ্রবীরগণকে নিপাত করিতে 
লাগিলেন ॥৯০॥ 

তখন ভীষণাকৃতি রাজার! বিশাল গদা, লৌহময় পরিঘ, তরণারি, শক্তি 

এবং অন্থান্ত বিশাল অস্্ সকল ধারণ করিয়া বেগে অজ্জ্রনের দিকে ধাবিও 

হইলেন ॥৯১॥ 
তৎকালে যমর।জ্যবৃদ্ধিকারী অজ্জুন বিকট হাস্ত করিতে থ|কিয়। বাহুযুগল- 

দ্বারা প্রলয়কালের মেঘগর্জনের তুল্য গন্তীরশব্দকারী ও ইন্দ্রধন্ুর ভুল্য বিশাল 

গাণ্তীবধনু গুরুতর আকষণ করিতে লাগিলেন এবং আপনার পক্ষের বীরগণকে 

বিনাশ করত? গমন করিতে থাঁকিলেন ॥১২। 

(৯২) * প্রতিনঞ্ধ গাগ্ডিবম্.বা শি। টি 'সরথান্ সবারণান্...ব। শি। * 2, 

তরিচস্বারিংখদধিকশততমোহ্ধ্যায় বঙ্গ বদ্ধ, «পঞ্চ স্বারিংখদধিকশভতমোহধ্যায়ঃ, বা) 

“.-যট্চত্বারিংখদধিকশততমোহপ্যার় নি। 



গপ্তবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যারং | 

সপ্তভীয় উবাচ। 

শ্ত্বা নিনাদং ধনুষশ্চ তস্ত বিস্পক্টগুতকুষ্টমিবা ্তকস্ত | 

শব্র(শ্নিস্ফোটসমং ভঘে।রৎ বিকুষ্যুম[ণন্য ধনগয়েন ॥১॥ 

ত্রাসোদ্ধিগ্নং ভযোদ্ভান্তং ত্বদীয়ং তদ্ধলং নৃপ ! | 

যুগান্তবাতসংক্ষুন্ধং চলঘীচিতরঙ্গিতঘ্। 

গ্রলীনমীনমকরং সাগরান্ত ইবাভবৎ ॥২॥ (বুকস) 

ভাঁরতকৌমুদী 

উদ্বীবভপ।গতান, তান্ বৌববযোপান্ পদাভিসংঘাংপত রণে। বিপঞাশি নঙ্জনি সরাযুধাশি 

সীবিতানি চ বেখাং তান অতএব যঘর।রবদ্ধন!ন্ ৯কার ॥৯৩। 

ইতি সহামঙ্কোপাণার ভার তাঢা্য-্রুইরিবাসপিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচানাবিবিহায়া, মহা ভারত" 

টাঞাধ।ং ভারতকৌনুদীসযাগ্যাঘ়াহ দোণপর্বাণি অবর্রগবূণে 

ধডবিংশত্যপিকনততসেইপ্যায় ॥০॥ 

0 

খেতি উতপগ্থসৈরজনম।  শঞ্জাণনিক্ষোটমমম ইপ্দবওণ হুল আসেন 

উদিগ্রসন্থির্। ভদেন। উদন্রাগ্তং বিচপিতম্।  চগতীতিন চিত হদপিভিং ১ধশীঞতম্। 

প্রদীন। লক্ষ য়িত। সানা মবান্ড ত্র ত॥ ষট্পাঁদোহ্য়। জোক 0১২ 

ক্রমে মহাদনুদ্দর ও মহাবীর অঙ্জন যুদ্ধে হস্তা, অশ্ব ও রখের সহিত 

উপস্থিত বীরগণের এবং পদাতিসমূহের সমস্ত আন্জ ও ভীবন বিণষ্ট করিয়া 

করিয়া যমরাজ্যের বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥৯৩| 
০০৩ 

০০০ 

সঞ্জর বলিলেন__-'রাজা! তৎকালে অজ্দ্রন অনবরত গধীবপন্স আকষণ 

করিতে লাগিলে, যমের উচ্চ গন্জনের ম্যায় এবং ইাম্রন ধ্ড়শকের তলা 

ভয়ঙ্কর সেই ধনুর তুস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া আপনার সৈন্যের ত্রাসে অস্থিরচিন্ত 

এবং ভয়ে বিটলিত হইয়া পড়িল। সুতর1, গুলয়কালের নামুদ্পণালিত, 

চ্চলতরঙ্গযুক্ত এবং লুকবায়িত-মত্ত-মকর-সমখিত সবধর্লের স্থায় সেট 

সৈম্তগণকে দেখা যাইতে লাগিল ॥১--২। 



১২২০ মহাভারতে দ্রৌণ-_- 

স রণে ব্যচরৎ পার্থঃ প্রেক্ষণায়ে! ধনঞ্ীয়ঃ | 

বুগপদিক্ষু সর্বান্ সর্বাণ্যস্ত্।ণি দর্শযুন্ ॥৩॥ 

আদদানং মহার।জ! সন্দধানঞ্চ পাঁগবমৃ। 

উৎ্কর্ষন্তং স্থজন্তঞ্চ ন ল্ম পশ্যম লাঘবাৎ ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 
সহভি। প্রেক্ষণীদধে। বীরশোভাতিরেকাদিজ্যাখনং ॥| 

আদদানমিতি। পাগুবমজ্ছ্ুনম। উৎকধন্তং ধভরাকধন্থম। লাঘব।২ শীঘ্র ত্বাং ॥৪ চি 

ক্রুমে বীরশোভা য় সুদৃশ্যমৃত্তি পৃথানন্বন অজ্ঞুন সমস্ত অন্ত্র আবিষ্ষার করিতে 

থ।কিয়া একদ! সমরাঙ্গনের সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩॥ 

মহারাজ! তখন ভুণ হইতে অজ্জ্রনের বাণ গ্রহণ, তাহার সন্ধ।ন, ধন্ত 

আকধণ এবং ব।ণক্ষেপ ইহার কোন ব্যাপারই আমরা তাহার লঘুহস্ততাবশতঃ 
দেখিতে পাইল।ম না ॥৪। 

(৪) ইত পরং যট্ত্রিংখৎ শ্োক। অধিকাঃ পি বর্থ বন্ধি। তেচবছদ্ঘব পুগ্বেযুন 

দৃশ্তান্থে বিসুশরঠনান্ঠ 1 যখ17 

ততঃ পার্থে। মহাবাহরৈন্দমস্ং দুর।সদ্ম। গ্রাদুশ্চন্ে মহারাজ! আরাসদণ্ অর্ধ ভারতান্ ॥১৪ 

ততঃ শনাঃ প্রাছুরালন্ দিব্যান্প্রতিমঙ্রিতাঃ। প্রণীপ্রাগ্রাঃ শিখিমুখাঃ শতশোহথ সইঅন১॥২। 

আকর্ণপূর্ণিম্ কৈরগ্লযকাংশ্ুনিভৈ শরৈঃ। নতোজভবছ লুছুপ্রেশাদুক্াহিরিব সাহৃতম॥ও। 

ততঃ শন্ান্ধকারং ৭ কৌরবৈঃ সমুধীরিতম্। অশক্যা, নসাপান্ৈঃ পা গুবঃ সাভমন্গিব ৪৪1 

নাশয়ামাস বিক্রম শরৈদিব্যান্্মগ্িতিতঃ | নৈশং তমোহণশুভিঃ শিগ্রং ধিনাদাবিব ভান: ॥৫। 

ততন্থ তাবকং সৈগ্ঠং দীপ: শরগভঙ্িছিঃ | আঙ্ষিপত পন্ধলাঙ্গশি নিধাঘার্ক ইব প্রঃ ১৬| 

ওভো। দিব্যাপ্নবিদুষ! প্রহিতাঃ সারকাংখবঃ। সমাগ্রবন্ ছিমংশৈগ্তং লোকং ভানোরিবাহশবঃ ॥ 

তথাপরে সমুহ] বিশিখাস্থিগরতেজসঃ | হ্থার়াহ্াশ বীরাণাং বিবিশ্তুঃ শ্রিবদ্ধুবত )01 

ধ এনমীধুঃ সমরে তবদযোধাঃ শুরমাশিনঃ। শলভা ইব তে দীপ্তা অগ্নিং প্রাপ্য বধুঃ ক্য়ম্॥৯| 

এবং স মুদন্ শুরাণাং জীবিতানি যখাংসি চ। পার্থশচচার সংগ্রামে মৃত্ুঃবিগ্রহবানিব 1১০ 

সকিরীটানি বক্তণণি সাঙ্গদান্ বিপুলান্ ভুজান্। সকুগুলযুগান্ কণণান্ দ্বিষাং নিরহরচ্ছরৈঃ ॥ 

সভোমরান্ গজস্থানাং সপ্রাপান্ হয়সাদিনাম। সচগ্ণঃ পদাতীনাৎ রখিনাঞ্চ -সধন্বনঃ | 

সপ্রতোদা শ্রিয়ন্ুণাং বাহুংশ্চিচ্ছেদ পাগুবঃ ॥১২। 

সদীপ্যোগ্রশরাচ্চিম্মান্ বভৌ তত্র ধনঞ্তর়ঃ | মবিস্দুলিঙ্গোগ্রশিখো জণনিব হুতাএনঃ ॥১৩। 

তং দেবরাজ প্রতিমং সর্বশ্বভৃতাৎ বরম্। যুগপদিক্ষু সর্বাসু রথহং পুরুষধভম্ ॥১৪। 

দর্শয়ন্তং মহাত্রাণি প্রেক্ষণীএং ধনগ্জঘম। শৃত্যন্থং রথঘার্েধু ধঙ্ঈজ্যাতলনাধিতম্ ॥১৫॥ 

নিরীক্ষিতুৎ ন শেকুস্তে যন্তবন্থোহপি পাধিবাঃ। মধ্যন্দিনগতং সং প্রতপন্থমিবাধরে ॥১৬। 

দীপ্চোগ্রসংহিতশরঃ কিরীঢী বিররা্জ হ। বর্ধাধিবৌধীরজলঃ সেপ্রধন্বাগুদো মহান ॥১৭॥ 

মহাদ্ুসংপরবে তঙ্গিন্ জিফুনা সম্প্রবিতে | সুছুগুরে মহাঘোরে মমজ্জ্রযোধপুঙ্গ বাঃ ॥১৪। 



পর্ব্বণি সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১২২১ 

ভ্রমন্ত ইব শুরম্ত শরব্রাতা মহান্ননঃ | 
অদৃশ্যন্তান্তরীক্ষস্থাঃ শতশেহথ সহজরশঃ ॥৫॥ 
তথা সর্ববা দিশে। রাজন্! সর্ববাংশ্চ রখিনো রণে। 
ব্যাকুলীকৃত্য কৌন্তেয়ো জয়দ্রথমুপাদ্রবহ | 
বিব্যাধ চ চত্ুঃযষ্ট্য। শরাণ।ং নতপর্ববণান্ ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
ভ্রমন্থ ইতি। শুবশ্যাজ্ুনস্ত, শরাশাৎ ।ভাঃ সমূাঃ 0৫1 

তথেতি। উপাজ্রবদভ্যধাবৎ। বিব্যাপ জয়দ্খমেব | যট্পাদে হর শ্লোক? ॥৯| 

কিন্তু আমর! ইহামাত্র দেখিলাম ফে, বীপ ও মহাঁক্া অজ্ঞনের শত শত ও 
সহমত সহস্র বাঁণ যেন আকাশে থাকিয়া ঘুরিতেছিল ॥৫॥ 

উংক্তবধনৈদেহৈ: শরীরৈ: কূঙবাহুভিং। ইজৈন্চ পাশিনিন ভৈ২ পাবিভির্বাছুলাকতেঃ ॥১৯। 
কত্তাগ্রহস্টৈ: করিডিং কভদটম্মদোখকটৈ: | হটসৈষ বিএবগ্রীবৈ রথৈন্চ অকলীকতে।১২০। 
শিক ত্থাহ্ৈঃ কন্তপাদৈ সুখাতো প্স্ধিভিঃ। নিশ্টেষ্টেকিস্ট রি শন |হথ মহ শরশঃ১১১। 
খুতোরাঘা তননিভং তং পাথাঘোরনত মহৎ অপগাম অহীপাল। ইন্ধণাণ ভম়বর্ধনষ্। 
আর্লীডমিব রুতস্থা পুব1 ছাদ্দয়তঃ পশন ॥২২। 

গজ।নাত কুরাশন্যু জং করৈ সঃজগেব ₹21  কচিদ্ধতৌ আগ্রিণাব বক পট: সমাচিতা ৪৯৬ 
বিচিত্রোধীমদুক্টৈ। কেস্বামদকুগুলৈঃ।  হবর্মচিন্রত্গতৈন্চ ভাটশ্চ গ্রগবাভিমাষ্ 7২৪ 

কিনীটশতসন্ধীণ। তত্র তত সনাচিতা | বিরাজ ভশং চিনা দহী নববপুরিব 1২৫ 

মজ্জমেদঃকদ্দমিণং শোনিভৌদত্রপদিণীম। ম্মাস্থিভিবগাপাঞ্ধ কেশনৈবলশাধলাম্ (২ 

শিরোবাহপলতটাং কক্রোডাস্থিসঙ্বটাম্। চিত্র্বজপতাকাঢ]ং ছহচর্মোম্মিমাপিনীম্ ॥২৭| 

খিগতান্মহাকারৎ গ্দেহাতিসঙ্কলাম।  রখোডপশতাকীণাং জরা ২৮ 

বখচক্রযুগেষাক্মবুবরৈরতিদুরমাম্। প্রাসাসিপাখপরশ্ুবিশিগা হি 
বপকঙ্কনহানক্রাং গোমাযুমকরোত্করাম্। গৃধোদ গ্রম্হা গ্রাহাং শিবা ৬রতঠৈরৈবাম্ ॥৩০। 

বৃত্াতপ্রেতপিখাচ।গ্ৈভ্ ভৈ কীণাং সহক্রশঃ। গতান্যোধনিশ্টে্শবীরশন্ বাহিনী ॥৩১। 

মহাগ্রতিভরাং রৌধাং ঘোরাং বৈতরধীমিব | নদীং প্রবগাযস ভীরণ।ত ভববদিনীম্ )৩২। 
তদ্দৃষ্টা। ত্য বিগ্রান্তমন্তকন্তেব বূশিণঃ।  অভতপুরহং ঝুমু উ্দাগারনাছিরে ॥ত৩। 
তত আদায় বীবাণানক্ৈরদ্বাণি পাগুবঃ। আঞ্মানং বৌদ্রগাচষ্ঠ বৌদকক্মণি শি্িতঃ 0৩৪ 

তিতে! রখবরান্ রাজন্ অভ্যতিক্রামদঙ্জুনঃ | দোহয়মিব নারাচৈভ্ফদ্রথ বদেকাদ। 0৩৫। 

বিহ্ছজন্ দিক্ষু সর্ব শরানপিতসারথিঃ | স রণে বাচরভ ৭* গ্রেশায়ো ধনজযত ।৩% 

(৫) *শরত্রাভাঃ সহলনত "পি বঙ্গ বন্ধ। ইত পরম শআদধবানত মহেষাসা সনাদানধ। 

সারকান। বিজ্ঞ কৌন্কেরং নানপশ্যাম বৈ তদ|॥' ইতি প্রাঞ্তধন্ূপ এর গ্পেকঃ পি বঙ্গ 
বদ্ধ। (৬) ইত পরং যু ক্লোকা অসমঞ্চস| অধিকাঃ পি বর্গ বদ । তি ৯ যখ1 

সৈদ্ধবাভিমুখং যা: যোখাঃ সপ্প্েক্য পাগবষ। স্বন্ঠন্থ রণাছীর| নিপাশান্তন্ত জীবিতে ।৯। 

টি ॥১৯। 
লি 
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দৈন্ববস্ত তথ! বিদ্ধঃ শরৈর্গান্ভীবধন্থবন। 
ন চক্ষমে ভুদংজুদ্ধস্তো ত্রাদ্দিত ইব দ্বিপঃ ॥৭॥ 
স বরাহপ্ৰজন্ত ৭ং গার্রপক্ষানজিঙ্গগান্। 
্ুদ্ধশীবিষসন্কাশান্ কর্মীরপরিমাজিতান্। 
মুমোচ নিশিতান্ সংখ্যে সায়কান্ সব্যসাচিন: ॥৮॥ 

ত্রিভিস্থ বিদ্ধা গোঁবিন্দং নারাচৈঃ যড়ভিরজ্জুনম্। 

অন্ট।ভির্বাজিনোহ্বিধ্যদ্ধজঞৈকেন পত্রিণ। ॥৯॥ 

সবিক্ষিপ্য।্ভুনস্তীক্ক।ন্ দৈন্ধবপ্রহিতান্ শরান্। 
বুগপন্তস্ত চিচ্ছেদ শরাভ্যাং সৈঙ্গবস্ হ। 
মারখেশ্চ শির? কায়াদ্বজঞ্চ মমলঙ্কতস্ ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 
দৈদ্ধব ইতি। সৈদ্ধবে! জয়দ্খঃ | ন চক্ষমে ন সেতে। তোখেনাসুণেনাদিতঃ ॥৭| 

সইতি। ববাহব্বছে। জঘ্থত। গ্রধাণ|মিন ইতি গাধা পক্ষ যেযু ভান অঙ্গন 

মবপগামিনঃ। কম্মাবৈঃ শিগ্সিতিঃ পরিখাজিতান্। জদ্রমপি দটপাদঃ শোক 0৮। 

ঝিশ্রিতি। বাছিনে। ধ্বজরাজ্দ্রনন্তৈৰ। পঞিণ। বাণেন ॥৯। 

মইতি। বিঙশ্গিপা শিবাপা। খুগপদেকদ।। অয়মশি মটূপাদঃ শ্রোক0১০। 

রাজ! ক্রমে অন্জ্রন সমস্ত দিকু ও সকল রখীকে আকুল করিয়! জয়দ্রথের 

দিকে ধাবিত হইলেন এবং নতপর্বব চৌবটিট। নাপণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ 
করিলেন ॥৬|॥ 

অঞ্জন বাণদারা সেইভাবে বিদ্ধ করিলে, জয়দ্রথ অস্কশতাড়িত হস্তীর স্তায় 

অত্রান্থত্রুদ্ধ হইয়া তাহ সহ করিলেন না ॥৭। 
তখন বরাহধ্বজ জয়দ্রথ অজ্ভরনের উপরে গৃপ্রপন্ষযুক্ত, সরলগামী, ক্রুদ্ধসর্প- 

তুল্য, শিল্পিপরিম।ভিত ও পুধার বতর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥৮। 

এবং তিনি তিনট! নারাচদারা কৃষ্ণকে, ছয়ট! নারাচদ্বারা অজঙ্জুনকে, 

আ।ট্টাদ্ধারা অঙ্্রীনের অশ্বগুলিকে এবং একট। বাণদ্ার! তাহার ধ্বজট।কে বিদ্ধ 
করিলেন ॥৯॥ 

ঘা] ঘোহভ্যপাধধাঞরনে ভাবুক পাশুব রণে। তশ্য তঙ্গাছুকে। বাণঃ শগীরে শ্যপতঙ্ প্রভো॥ 

কবন্ধসন্কুলং চক্রে তব মৈন্ং মহারখঃ। অগ্্রনে। জরতাং অেষ্টঃ শরৈরগাতশুসমিটি ॥৩। 

এবং তত্তব রাজেন্দ্র! চতুরঙ্গবলং তৰা। ব্যাকুলীকৃত্য কৌন্ছেযে! জয়দ্রথমুপাদ্রবহ ॥৪| 

প্রোণিং পঞ্চাখতাবিবাদ্পুষসেনং ভ্রিভিঃ এরৈ:। ককৃপাযমাণঃ পৌনে কপৎ নবভিরাদ্দরং |৫॥ 

শলাং মোডশরির্বাণৈ: কর্ণ, ঘাতিংশতা শরৈঃ | দৈন্ধবঞ্ধ চতুঃনষ্টা। বিদ্ধা শিংত ইবানদৎ ॥৬। 



পর্ববণি সপ্তবিংশত্যবিকশততমোহধ্যায়ঃ ১২২৩ 

স চ্ছিনঘন্্ি স্ুমহান্ ধনগ্রয়শরাহতঃ | 
বরাহঃ দিন্ধুরাজস্ত পপাতেন্দুমম প্রভঃ ॥১১। 

এতম্মিননেব কলে তু দ্রুত" গচ্ছতি ভাঙ্গরে | 

অব্রবীৎ পাগুবং রাজন! ত্বরম।ণে| জনা্দন$ ॥১২॥ 

এ মধ্যে কৃতঃ খড়ভিঃ পার্থ! বারৈর্দহ।রখৈঃ | 
জীবিভেগ্ন,মহাবাহো ! ভীতস্তিষ্ঠতি সৈন্ধবঃ ॥১৩। 
এত।নশিজিত্য রণে ষড়থ|ন্ পুরুষধভ !| 

ন শক্যঃ সৈহ্ধবো হস্তং বে। নির্বব্য।জমর্ভন ! ॥১৪। 

যে।গমত্র বিধান্তামি সৃষ্যস্তাবরণং গ্রতি। 

অস্তং গতমিব।ব্যক্তং দ্রক্ষত্যককং স সিদ্ধুরাট ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
বু শুর রর চা ব্যাড ভি। ইন্দুসমগ্রভশ্স্মভুলাশ্ুবণঃ,। রজতমবহাই 1১১ ৮41 স 

এতম্মিনিতি। গঙ্ছতি অস্থমিতি শেমঃ। পাঙবনজ্বনম্ 0১২। 

এম হতি। ঘড়ভিও অগ্থথনকপদুমে|বন কণখলাবুষসেনৈ: 1১৩। 
এভানিতি | মণ্ডে। জীবনরক্ষাথাত হন্ত্রনান্,। নিরা।জম্ অজ্ছলা ঘথ] গা ভথা ॥১৪॥ 

যোগনিটি। ফোগমুপাযম্ত ধোগঃ সন্গহনোপাদুবানসদতিঘুক্তিযুগ ইতামরঃ ॥১৭৪ 

তখন আঙ্জন জয়দ্রথনিক্ষিণু তীক্ষ বাণগুলিকে নিবারণ করির। ছুইটা ব।ণ- 
দ্বারা একদাই জয়দ্রথের সারথির দেহ হইভে মস্তুবট। এবং ভাতার অলম্ুনত 

ধ্বজটাকে কাটিয়। ফেলিলেন ॥১০॥ 

অর্জনের বাণে পনজ্রদণ্ড ছিন্ন হইলে, চন্দের তুল্য শুপবর্ণ ৪ বিশাল জর়- 

দ্রথের ধ্বজস্কিত সেই বরাহটা ভুতলে পতিত হইল ॥১১। 

রাজ! ! এই অনয়ে সূর্য্য ড্রুত অস্ত যাইতে ল।গিলে, কৃষ্ণ হরামিত তইয়। 

অজ্ঞনকে বলিলেন_-॥১১॥ 

“মহাবাহছু পৃথানন্দন! জীবন।থী এই জয়দ্রথ ছয় জন বাঁ মহরিথের মধো 

ভীত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥১৩। 

পুরুবশ্রেষ্ঠ অঞ্জন ! জয়দ্রথ নিজেও জীবনরক্ষায় যরবন্ হইয়া! রহিয়াছে। 

সুতরাং তুমি যুদ্ধে এই ছয়জন রথীকে জয় না করিয়। কিন কৌন ছল 

অবলম্বন ন। করিয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে না ॥১৪। 
লি 

দি দা (১১). শীধামাথং শবাহহ ই পপাতাঘিশিগোপধহ বদ্ধ | চি৫) অভ, গত হাতি হাক 

দ্রক্ষাত্যেকঃ স নিন্ধুরাট- বঙ্গ বর্ধ। 



১২২৪ মহাভারতে দ্রোণ--- 

হর্ষেণ জীবিতাকাজক্কী বিনাশার্থং তব প্রভো !। 
ন গোপ্ন্যতি ছুরাচারঃ স আন্নানং কথঞ্চন । 

তত্র চ্ছিদ্রে প্রহর্ভব্যং ত্বয়ীস্ত কুরুলভতম ! ॥১৬॥ 
ব্যপেক্ষা নৈৰ কর্তব্য গতোইস্তমিতি ভাস্কর? | 

এবমস্ড্িতি বীভত্ম্তঃ কেশব প্রত্যভাষত ॥১৭॥ 

ততোহস্ছজভমঃ কৃ; সূর্য্যস্যবরণং প্রতি । 

যোগী যোগেন সংযুক্তো। বোগিনামীশ্বরো। হরিঃ ॥১৮॥ 

স্যষ্টে তমগি কৃষ্ণেন গতৌইস্তমিতি ভাঙ্করঃ | 
ত্বদীয়। জন্গবুর্ষে(পাঃ পার্থনাশান্রাধিপ ! ॥১৯॥ 

ত প্রহষ্ট! রণে রাজন! নাপশ্যন্ সৈনিক রবিমৃ। 
উন্নাম্য বক্তাণি তদ। স চ রাজ| জয়াদ্রথঃ ॥২০। 

ভারতকৌমুদী 

হর্যেণেতি। বিনাশার্থম্। ক্ষ্যাপা পূরণ জন্ন্থাবদেহজ্ছুনেনাপ্রি প্রবেশ গ্রতিজানহ। 

যটপাদেতয়ং প্লেংকঃ 0১৬। 

বাপেক্ষেতি। ব.পেক্ষ। জয়দখবদে বিপঙ্গঃ | হতি হেত, গতে। গচ্ছতি 1১৭॥ 

তত ইতি। তম; অঙ্গকারদঞ্চজং, যোগপ্রভাবেণ স্ৃধ্যান্থিকেহপি তম্ঃস্থিতিসম্তবাৎ। 

যোগী সদান্তবৃত্তধোগ: ক্রিয়াকীলে লৌকিকভাবেনাভিভাবিততষ্ঠাব:, যোগেন প্রাকাম্াখোন 

ঘোগফলেন। হরি ভ্রীন্ ভাপানিতি হরি 0১৮ 

সষ্ট ইতি । ইতি বিভাবা । পাথন্থ নাশাৎ প্রতিজ্ঞালমারেণ নাখমবপাব্য ॥১৪॥ 

অতএব আসি স্যধ্যকে আবরণ করিবার জন্য একট! উপায় করিব: 

তাহ।তে জয়দ্রথ শ্বশ্যকে অস্তগতের ন্যায় অস্পষ্ট দেখিবে ॥১৫। 

প্রভাবশ[লী কৌরবশ্রেষ্ট ! তখন জীবনাগী ছুরাচার জয়রথ তে।মার 

মৃত্তা হইবে ভাবিয়া আনন্দে কোন প্রকারে আত্মগোপন করিবে না; সেই 
অবসরে ভুমি উহার উপরে প্রহার করিবে ॥১৬॥ 

সা অস্ত যাইতেছেন। সুতরাং মোটেই বিলম্ব করিও নাঁ। তখন 

অজ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন--এইরূপই হউক? ॥১৭। 
তদনম্তর যোগী ও যোগিগণের অধীশ্বর ত্রিতাপহারী কৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়! 

স্্য্যের আবরণের জন্য অন্ধকার স্থগ্টি করিলেন ॥১৮॥ 
নরনাথ ! কৃষ্ণ অন্ধকার স্থষ্টি করিলে, স্র্য অস্ত গিয়াছেন মনে করিয়া 

এবং অজ্ঞন বিনষ্ট হইবেন ভাবিয়! আপনার পক্ষের যোদ্ধারা আনন্দিত 

হইলেন ॥১৯॥ 



পর্ববণি সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১২২৫ 

বীক্ষমাণে ততস্তন্মিন্ সিন্ধুর(জে দিবাকরঘৃ। 
পুনরেবা ব্রবীৎ কৃষ্ণো ধনঞ্জয়মিৰং বচঃ ॥২১। 
পশ্ঠ সিন্ধুপতিং বীর! প্রেক্ষমাণং দিবাকরঘৃ। 
ভয়ং বিপুলমৎস্যজ্য ত্বন্তে। ভরতসভতম ! ॥২২॥ 
অযং কালো মহাবাহো ! বধায়াস্ত ছুরাম্মনত | 

ছিন্ধি মুদ্।নমন্তাশু কুরু সাঁফল্যমা আন? ॥২৩॥ 

ইত্যেবং কেশবেনে!কঃ পাুপুত্রঃ প্রতাপবন্। 
হ্যবধীভ।বকং দৈন্যং শরৈরর্কাগ্রিমমিভৈঃ ॥২৪॥ 
কৃপং বিব্যাঁধ বিংশত্য। কর্ণং পঞ্চাশত| শরৈঃ | 
শল্যং দুর্ষ্যোধনকেব ঘড় ভিঃ ষড়ভিরতাঁড়য়ৎ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। উন্নামাউত্তোলা। সরা জয়দ্রখণ্ড বক্ত এু্ধামা রবিং নাপশ্াৎ ॥২০| 

বীক্ষেতি। ভন্মিন্ তাদুণে উতন্ধালি তবক্তে, ৪২১। 

পশ্যোভি | তন হহ ॥২২।॥ 

অধমিতি । আনুন: প্রতিজায়া ইতি নেষঃ ॥২৩। 

ইভীতি। ন্যবদীৎ, অস্ত প্রধোগপণপরিক্ারার্থমিতি ভাব: ॥২৪। 

কুপমিতি। অতাডমত পাগুপুত্র ইতান্বৃত্তিং ॥২৫। 

রাজা! তখন সৈন্যের আনন্দিত হইয়া মুখ উত্তোলন করিয়। নৃ্যকে 

দেখিতে পাইল ন। এবং রাজ! জয়দ্রথ& মুখ তুলিয়! স্র্যা দেখিলেন না ॥২০।॥ 

জয়রথ সেইভাবে নৃ্যকে দেখিতে লাগিলে, কৃষ্ণ পুনরায় অজ্জ্রনকে এই 

কথ বলিলেন--॥২১।॥ 

'বীর ভরতশ্রেষ্ঠ! দেখব জয়দ্রথ তোমার ভয় পরিতাগ করিয়। সূর্য্যদর্শন 

করিতেছে ॥১২। 

মহাবাভ ! ইহাই এই দুরাম্মর বধের সময়। সুতরাং তুমি সবর উহ্নার 

মন্তবচ্ছেদন কর এবং আপন প্রতিচ্ঞ। সকল কর ॥২৩। 

কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, প্রভাপশালী অঙ্জরন স্ধ্য ও অগ্নির তুল্য উজ্জল 

শরসমূহদ্ধারা আপনার সৈন্য বধ করিতে ল।গিলেন ॥৯%॥ 

ক্রমে অঙ্ভন কুড়িটা বাণদ্বারা কৃপকে, পর্ণশট দ্বারা করণণকে এবং ছয় 

ছয়টা দার! শল্য ও দুর্যোধনকে তাঁড়ন করিলেন ॥ ॥১৫। 

(২২) পশ্ঠ সিন্ধুপতিং বীরম্. বঙ্গ বদ্ধ। 

১৫৪ 



১২২৬ মহাতারতে দ্রোণ_- 

রৃযসেনং তথ।ফ্টাভিঃ ষষ্ট্যা দৈন্ধবমেব চ। 
তথৈবান্যান্ মহা বাহুম্ত্ীরান্ পাগুনন্দনঃ | 
গঢং বিদ্ধা শরৈ রাজন! জয়দ্রথমুপাদ্রব ॥২৬॥ 
তং সমীপস্থিতং দৃষ্ট লেলিহানমিবাঁনলমৃ। 
জয়দ্রথস্ত গেপ্তারঃ সংশয়ং পরমং গতাঃ ॥২৭॥ 

ততঃ সর্বে মহারাজ! তব ঘযোধা জয়ৈষিণঃ | 

সিষিচঃ শরধারাভিঃ পাকশাপনিমাহবে ॥২৮॥ 

সংছাগ্যমানঃ কৌন্তেয়ঃ শরজালৈরনেকশঃ | 
অকুধ্যৎ স মহাবাহুরজিতঃ কুরুনন্দনঃ ॥২৯| 
ততঃ শরময়ং জালং তুমুলং পাকশাসনিঃ। 

ব্যস্থজৎ পুরুষব্যাত্রস্তব সৈন্যজিঘ।ংসয়া ॥৩০॥ 

তে হন্যমান। বীরেণ ঘোঁধ। রাজন! রণে তব। 

প্রজুঃ সৈহ্ধবং ভীতা দৌ সমং নাপ্যধ।বতাম্ ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
বুষেতি। দৈদ্ধবং দরমদ্রথম। উপাদ্রবৎ অভ্যবাব২। যট্পাদে হয়ং স্মোকঃ ॥২৬। 

তমিতি। লেলিহানং পুনঃ পুনগ্রসমানম্। গোগ্তারে। রক্ষকাঃ ॥২৭। 

তত ইতি। পিমিঢুরিভ্যনেন ক্ষেপন্তাবিরতত্বং সথচিতম্। পাকশাসনিম্নম্ ॥২৮। 
সমিতি । অঙ্জিতে। বহুঠিরপি জেতুমখক্তঃ ॥২৭| 

তত ইতি। সেগ্যানাং জয়দ্রথপুরোবপ্রিনাং দিঘাংসয়া হম্থমিচ্ছয়। ॥৩৪। 
তইতি। দ্বাবপি সম সহ নাধাবতাম্, সংঘ ভাবে অগ্গ্রন প্রহার ভয়াদিতি ভাবঃ ॥৩১॥ 

রাজা! তৎপরে মহাবাহু অজ্জন আটটা বাণদ্বার! বুষসেনকে, যাটটাদ্ার। 

জয়দ্রথকে এবং বছতর বাণদ্ধারা আপনার পক্ষের অন্যান্ত যোদ্ধাকে গাঢভাবে 

বিদ্ধ করিয়! জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৬॥ 

লেলিহান অগ্নির ন্যাঁয় অঙ্গবনকে জয়দ্রথের নিকটে থাকিতে দেখিয়া তাহার 

রক্ষকের! তাহার রক্ষার বিষয়ে গুরুতরসন্দেহাঁপনন হইলেন ॥২৭॥ 

মহারাজ! তাহার পর আপনার পক্ষের যোদ্ধারা সকলেই জয়াভিলাষী 

হইয়। অজ্ঞুনের উপরে অনবরত শরধার! বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৮।॥ 
তথাপি তাহাকে জয় করিতে পারিলেন না । কিন্ত মহাবাহু কৌরবনন্দন 

অঙ্জুন তখন অনেক বাঁণজালে আবৃত হইতে থাকিয়া ভ্রুদ্ধ হইলেন ॥২১৯। 
তদনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ অজ্জুন আপনার সৈন্য সংহার করিবার ইচ্ছায় তুমুল 

বাণজাল সৃষ্টি করিলেন ॥৩০॥ 



পর্ববণি সগ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ| ১২২৭ 

তত্রাদভুতমপশ্য।ম কুস্তীপুত্রন্ত বিক্রমঘ্। 

তীদৃঙ্ন ভাবী ভূতে। বা বচ্চকার মহাঁবশ।% ॥৩২। 

দ্বিপান্ দ্বিপগতাংশ্চৈৰ হয়।ন্ হয়গতানপি। 
তথ। সারথিনশ্চৈব ন্যহন্ কুদ্রঃ পশুনিব ॥৩৩ 
ন তত্র সমরে কশ্চিন্ময়। দৃষ্টে। নর।ধিপ ! | 
গজে। বাজী নরে। বাপি যে। ন পার্থনরহতঃ ॥৩৪। 

রজপা তমঘ| চৈব যোনাঃ সংছন্নচক্ষুমঃ 

কশ্মলং প্র!বিশন্ ঘোরং নাভ্যজানন্ পরম্পরমূ ॥৩৫॥ 

তে শরৈভিন্নমন্মীণঃ সৈনিকাঃ পার্থচোৌদিতৈঃ। 
বন্রদু্চস্থলুঃ পেতুঃ সেছুনশ্চ ভারত ! ॥৩৬| 

ভারতকৌমুদী 
তত্রেতি। যহবিক্রমণম্, মহাষণাঃ দু ্ীপুযোহক্গুনঃ ॥৩২। 

দিপানিতি। সারথিন ইতি শান্ততা আফা, চকারাং বথিনন্চ ॥৩৩। 

নেতি। লগুহস্থভাতিশয়ন্তায়ং গ্রহ পরিচনঃ ৪৩৪। 

বজয়েতি। বজস। ধলা, ভনম। স্মাশ্য মেধবরণাদন্ধকারেণ। কশ্মপত মোহম্ ৩৫) 

তইতি। সেদুরবসন্। ব$৭:, ময় বেদনান্তা জাতাঃ) অজ্জর ক্রিগধীপকমলগগার; ॥৩৬। 

রাজা! মহাবীর অজ্ঞন সেইভাবে বধ করিতে লাগিলে, আ।পনার পক্ষের 

যোদ্ধার ভীত হইয়া জয়দ্রথকে পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহার! ছুই জনেও 

একসঙ্গে পলায়ন করিতে লাগিলেন না ॥৩১॥ 

তখন আমরা অজ্নের অদ্ভুত বিক্রম দেখিলান। মহাযশা অজ্ঞন তং- 

কালে যেরূপ বিক্রম প্রক(শ করিয়াছিলেন, সেরূপ বিক্রম পুবেব হয় নাই, 

ভবিষ্যতেও হইবে না ॥৩২। 

গ্রলয়কাঁলে রুদ্র যেমন গ্রাণিসংহাঁর করেন, সেইরূপ অজ্ঞন হস্তী, হস্ত্যা- 

রোহী, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও সারখিদিগকে সংহার করিতে ল।গিলেন ॥৩৩। 

নরনাথ! আমি সেই যুদ্ধে এমন কোন হস্তী, অশ্ব বা মানুষ দেখি নাই, 

যে__অজ্জনের বাণে আহত হয় নাই ॥৩৪। 

পুলিতে ও অন্ধকারে নয়ন আবৃত হওয়ায় যোদ্ধার! ভয়ঙ্করমো হ। বিট 

হইলেন। সুতরাং তাহার! পরস্পরকে চিনিভে পারিলেন না ॥৩৫। 

ভরতনন্দন ! অর্জুননিক্ষিপ্ত বাঁণে মন্্ন বিদীর্ণ হইতে থাকায় সৈম্তেরা 

ঘুর্ধিত, শ্বলিত, পতিত, অবসন্ন ও বেদনার্ত হইতে থাকিল ॥৩৬। 

(৬৮)" প্রাশাম্যহ'"নিনমজ্জুশ্ঠ" পি। 



১২২৮ মহাভারতে োণ__ 

তশ্মিন্ মহ(ভীধণকে প্রজা নামিব সংক্ষয়ে | 

রণে মহতি ছুম্পারে বর্তমানে সুদারুণে ॥৩৭| 

শে(ণিতস্ত প্রসেকেন শীঘ্বত্বাদনিলন্য চ। 

অশাম্যভদ্রজে! ভৌমমস্থক্সিক্তে ধরাতলে । 
আ(নাভি নিরমজ্জংশ্চ রথচক্রাণি শোণিতে ॥৩৮॥ (বুকস) 

মণ্ড বেগবতে। রাজন! তাবকাণাং রণাঙ্গনে | 

রঃ হৃতারোহ। দারিতাঙ্গা; সহঅশ? | 

স্বান্যশীকানি ম্বদন্ত আওনদ1ঃ প্রদুক্রুবুঃ ॥৩৯। 

হয়াশ্চ পতিতারো হাঃ পছযম্চ নরাপিগ 11 

প্রচুদ্রুবুভয়দ্রান্! ধনগ্ুয়শরাহতাঃ ॥8০॥ 

মুক্তকেশ| বিকবচাঃ ক্ষরন্তঃ তং ফিতো | 
প্রাপলায়ন্ত মংত্রস্তাস্ত্যভ। রণশিরে। জনা? ॥8১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তন্মিমিতি। প্রজা সংঙ্গে প্রণদে । শাঘজাহ আস্রাপসারিহাহ। ভৌমং কছে। 

ধূলিঃ অঞকৃপিক্তে কুপিরাধাতে | আনাতি মধ্যদেশপনানমূ। হটপাধোহয়হ জোণঃ ৮৭৩৮। 

মতা ইতি। বেগবত ইতি নকারলোপ আগঃ। অরমপি দইপাদঃ শোক? ॥5১ 

হয়| ইতি । পতিতা আরোৌঠা এর তে ॥৪০। 

মুক্তেতি। ক্ষত বক্তম্। বণশিরো পা গ্রদেনমূ 1৪১॥ 

মহাভীষণ প্রলয়ের স্ায় অপার ও অতিদারুণ সেই মহাযুদ্ধ চলিতে 

লাগিলে, রক্তের প্রবাহে ও বায়ুর বেগে ধুলি নিবুগি গাল । ভখন রঞ্তপলাবিত 

ভূমিতে রক্তপ্রবাহমধ্যে রথচক্রগুলি মধ্যপধ্যপ্ত মগ্ন হইতে লাগিল ॥৬৭-_ ৩৮। 

রাজ! আরোহীরা নিহত ও সমস্ত অঙ্গ বিদারিত হইলে, আপনার 

পক্ষের মত্ত ও বেগবান্ সহত্র সহশ্স হস্তী আপন আপন সৈম্ধগণকে মর্দন 
করিতে থাঁকিয়। আন্তনাদ করতঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩৯। 

নরনাথ রাজ! ! আরোহীরা পতিত হইলে, অজ্জানের শরে আহ অশ্ব ও 

পদাতিগণ ভয়ে পলায়ন করিতে থাকিল ॥৪০॥ 

অন্য লোকের! মুক্তকেশ ও কবচশুন্য হইয়া ডুতলে রক্ত নিশোরণ করিতে 
থ[কিয়! ভয়ে সমরাগ্রাদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল ॥৪১॥ 

সপ লে শী 

(৪১)..-প্রপলায়ন্ত মংত্রস্তাঃ " পি বদ্ধ। 



প্ববণি সগ্তবিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১২২৫ 
উরুগ্রাহগৃহীতাশ্চ কেচিন্ত্রাভবন্ ুবি। 
হতানাঞ্চাপরে মধ্যে দ্বিরদাঁনাং নিলিল্যিরে ॥৩২॥ 
এবং তব বলং রাজন! দ্রাবয়িত্বা বনঞ্জয়ঃ | 
ন্যবধীৎ মায়কৈর্ধোরৈঃ সিন্ধুরাজন্ত রক্ষিণ? ॥৪৩ 
কর্ণ দোৌণিং কৃপং শল্যং র্ষসেনং জুযোধনমূ। 
ছাদয়ামান তীত্রেণ শরজালেন পাগুবঃ ॥৪8| 
ন গৃহুন নক্ষিপন্ রাজন! নমুঞ্চন নাপি সন্দধহ | 

অদৃশ্য তাজ্জনঃ মখ্যে শীত্রান্ত্রহাৎ কথঞ্চন ॥৪৫॥ 
ধনুর্মগুলমেবান্ত দৃশ্যতে স্মাস্ততঃ মদ | 
সায়কাশ্চ ব্দুশ্যান্ত নিশ্চরন্তঃ সমন্ততঃ ॥৪৬| 

কণস্য তু ধনুশ্ছিত্া বৃষসেনস্ত চৈব হ। 
শল্যস্ত সৃতং ভল্লেন রথশীড়াদপা1তয়ৎ ॥৪৭| 

ভারতকৌমুদী 
উবিতি। উক্গ্রাহেণ উরুত্তস্তেন গৃহীত| আকা্াঃ। নিলিলোবে লাথি 0৪২। 
এবমিভি। বশং সৈন্যম। দ্রাবনিজ| শিপীডা 85৩ 

কর্ণঘিতি। ফৌপিনগ্রথামানম্। পা গুবোহজ্্রণঃ ॥১০। 
শেতি। সর্বার বাখানিতি বেদ প্রকরণভেদান্ত পুনরুলিন দোবাধ1১৫। 
পঠবিভি | এগ্ডপহ মগ্ুলীততম্)। অন্তত অনবরতত শরান্ গিপতঃ ৪৪৬ 

কতকগুলি সেন্ত উরুস্ত্ডে আক্রান্ত হইয়া সেই সেই স্থানেই ভতলে বসিতে 
থ।ঞল এবং অন্য সৈন্যের নিহত হস্তিগণের মধ্যে যাইয়। লক্ায়িত হইতে 
ল(গিল ॥4২॥ 

রাজা! অজ্ন এইভাবে আপনার সৈন্বদিগকে পীড়ন করিয়। ভীবণ শর- 
সমৃহদারা জয়দ্রথের রক্ষিগণকে বধ করিলেন ॥১৩॥ 

পরে অঙ্গন তীত্র শরজালদ্ারা কর্ণ, অশ্বখ।মা, কূপ, শলা, বুৰসেন ও 

ছুর্ধ্যোধনকে আবৃত করিলেন ॥8৪3॥ 

রাজা! তংকালে অজুনি অতিদ্রত অন্ুক্ষেপে করিতে থাকায় উহার 
অস্ত্রগ্রহণ, অস্্রসন্ধ(ন, অস্ত্রক্ষেপ বা অস্ত্রত্যাগ ইহার কোনটাই কোনপ্রকারে 
দেখা গেল না ॥9৫॥ 

কিন্তু সব্বদ| বাণক্ষেপকারী অজুরনের মগ্ডলীভৃহ ধনুখানাই কেবল দেখ। 
যাইতে লাগিল; আর সকল দিকে বিচরণকারী বাণসমূহ ঢৃষ্টিগোচর হইতে 

থ[কিল ॥৪৬। 



১২৩০ মহীভারতে দ্রোণ_- 

গ।ঢবিদ্ধাবৃভো কৃত্ব। শরৈঃ স্বশ্ীয়মীতুলৌ । 
অজ্ভনো জয়ত।ং শ্রেষ্ঠো দ্রৌণিশারদতৌ রণে ॥৪৮॥ (বুগকম্) 

এবং তান্ ব্যাকুলীকৃত্য ত্বর্দায়ান্ ম মহা রথান্। 
উজ্জহার শরং ঘোরং পাগুবোহইনলননিভম্ ॥8১। 

ইন্দ্রাশনিসম প্রখ্যং দিব্যমন্ত্র/ভিমন্ত্রিতম্ | 
সর্বভ।রসহং শখদ্গন্ধমাল্য।চ্চিতং মহৎ ॥৫০॥ 

ব্েণাস্ত্রেণ মংযোজ্য বিবিবৎ কুরুনন্দন ! | 

সমাদধন্মহাব।হুর্গাপ্ডীবে ক্ষিপ্রমজ্জুনঃ ॥৫১॥ (যুাকস্) 

তন্মিন্ সন্ধীয়মনে তু শরে জলনতেজসি | 

অন্তরীঞ্গে মহানাদো ভূতান।মতবন্ন প ! ॥৫২॥ 

অত্রবাচ্চ পুনস্তত্র ত্বরমাণে। জনার্দনঃ | 
ধনঞ্জয়! শিরশ্ছিন্ধি সৈন্ধবন্ত ছুরাতবনঃ ॥৫৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

কর্ণগেতি। তং সাবথিম্।  রখনীডাদিত্যনেন সুতন্থ পঙ্গিতুণা সুচিতমূ। 

খবশ্রীঘ। তাগিনেয়ে। ঘৌণিবশ্বথানা। মাতুলন্চ শার্তঃ শরদ্ধতঃ পুত্র কপঃ 8৪৭৪৮ 

এবখিভি | উল্জহার তুণাছুঞ্চতবান্। পাগুবোহজ্জুনঃ ॥৪৯॥ 

ইঞ্েতি। সর্বভারসভ' সর্বিদারণাধিযোগাম্। মহদিতি কলীবত্মার্মমূ। বজ্েণা দ্র 
বন্জাগ্রমন্ত্রেণে। সযাদধহ ত. এখং সংহিতবান্ ॥৫০--৫১॥ 

তশ্সিগিতি। জণনতেজসি অগ্নিবদুক্জণে । ভূতানা; পশ্তাং দেবাদীনাম্॥৫২। 

ক্রমে বিজযিশ্রেষ্ঠ অঞ্জুন কর্ণ ও বুষসেনের ধনু ছেদন এবং ভাগিনেয় 

অশ্বথাম৷ ও মাতুল কৃপাচাধ্যকে গাঢুবিদ্ধ করিয়া একটা ভল্লদ্ারা শল্যের 

সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন ॥৪৭--৪৮॥ 
রজ!! এইভাবে অঞ্জন আপনার পক্ষের মহারথগণকে আকুল করিয়া 

অগ্নির ন্যাঁয় উজ্জ্বল একটা ভয়ঙ্কর বাণ তৃণ হইতে উদ্ধার করিলেন ॥3৯। 
কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাঁবাহু অজু্ন-- ইন্দ্রের বজের তুল্য তেজন্বী, 

দিব্যমন্ত্রে অতিমন্ত্িত, সর্কববিদ(রণযোগ্য এবং সর্ধবদ। গন্ধ ও মাল্যদ্বারা পুজিত 

সেই বিশাল বাণটাকে যথাবিধানে বভ্রমন্ত্রে সংযুক্ত করিয়া সঙর গাণ্ীবধন্থুতে 

সন্ধান করিলেন ॥৫০--৫১॥ 

রাজী! অর্জন অগ্নির তুল্য তেজস্বী সেই বাণট! সন্ধান করিলে, আকা শস্থ 
প্রাণিগণের মধ্যে বিশল কেলাহল উিত হইল ॥৫২॥ 

(৫১) রৌদ্রেশাখেণ.-ঝুরু নন্দন: পি বা। (৫৩). সৈদ্ধবস্থ মহাত্মনঃ_-পি। 



পর্ববণি সপ্তাবংশত্যধিকশততমো হিধ্যায়ঃ | ১২৩১ 

অস্তং মহীধরশ্রেষ্ঠং ঘিযাসতি দিবাকর; | 
শৃণুঘেতচ্চ কার্য্যং মে জয়দ্রথবধং গ্রতি ॥৫৪॥ 

বৃদ্ধক্ষত্রঃ সৈন্ধবন্ত পিতা জগতি বিশ্রতু | 
সকালেনেহ মহতা সৈদ্ধবং প্রাপণ্তরান্ স্থতম্ ॥৫৫॥ 
জয়দ্রথমমিত্রপ্রং তধ্চোবাচ তদ। নৃপম্। 

অন্তহিতা পুরা বাণী মেঘছুন্দুভিনিম্বন। ॥৫৬॥ (যুখাকম্) 
তবাত্মজো মনুষ্যেন্্র! কুলশীলদমাদিভিঃ | 

গুণৈর্ভবিষ্যতি বিভো ! সদৃশো বংশয়ে দ্বয়োঃ। 
ক্ষত্রিয়প্রবরে। লোকে নিত্যং শুরাভিসৎকৃতঃ ॥৫৭॥ 

শক্রভিযূধ্যমানন্ত সংগ্রামে ত্স্ত নন্বিনঃ। 
শিরশ্ছেতস্ততি সংক্রুদ্ধঃ শক্ররা লক্ষিতো ভুবি ॥৫৮। 

ভারতকৌমুদী 
অব্রবীদিতি। সৈদ্ধবগ্য দগদ্রথন্ত, দুবাম্মনঃ বাপকাডিম্াবৰভেতু বাং ॥৫৩। 
অস্তমিতি। যিযাসতি যাতুমিক্ছতি। মে মম মকাখাদেতৎ কীমাং শখুদ ॥45| 

বৃদ্ধেতি। প্রাপ্ধবান্ দেবতারাধনেন। অন্থঠিত। অগ্তচিতদেবদতাক্ত|066-৫51 
তবেতি। দম ইঞ্সিদ্দমশম্। ছয়োখাভাপিভোঃ। যটপাদোহ্য শ্কও ॥৫৭। 

শক্রভিরিতি। অস্ত জয়দ্রথলা। আলক্ষিতো দৃষ্টি 0৫৮1 

তখন কৃষ্ণ ত্বরান্বিত হইয়। পুনরায় বলিলেন_-অজ্বন! দুরাঁত। জয়দ্রথের 

মস্তকচ্ছেদন কর ॥৫৩॥ 

নূর্যা অস্তনামক পর্ববতঞ্রেষ্ঠে যাইবার ইচ্ছা! করিতেছেন । অতএব জয়দ্রথ- 

বধবিষয়ে আমার নিকট এই কর্তবা বিষয় শ্রবণ কর ॥৫3॥ 

জগছিখ্যাত বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথের পিতা । তিনি দীঘল দেবত।র আর।ধনা 

করিয়া শক্রহস্তা জয়দ্রথকে পুত্ররূপে প্রাপু হন। উহার জন্মকালে অলঙ্গিত- 

দেবদূতোক্ত মেঘ ও দুন্্রভির ধ্বনির ন্যায় গন্তীর বাণী নির্গত হইয়া সেই রাজা 
বৃদ্ধক্ষত্রকে বলিয়াছিল-1৫৫--৫৬॥ 

'মনুয্শ্রেষ্ঠ রাজ! ! আপনার এই পুত্র-কুল, শীল ও ইন্দ্রিয়দমনপ্রহ্থতি 

গরণদ্বারা মাতৃবংশ ও পিতৃবংশের উপযুক্ত, ক্ষত্রিয়শ্রে্ঠ এবং জগতে সর্ব্বদ 

বীরগণের সম্মানভাজন হইবে ॥৫৭। 

কিন্ত এ যখন ধন্ুর্ধারণ করিয়া রণস্থলে শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
হা 

(৫৬)...অমিত্রপ্সং বাগুবাচাশরীরিণী...বা। (৫৭). 'কুলশীলসমাৰিডিঃ' পি । 



১২৩২ মহাভারতে দ্বোণ-- 

তচ্ঞত্ব। সিদ্ধুরাজশ্চ ধ্যাত্বা চিরমরিন্দমমঃ | 
জ্ঞাতীন্ সর্বানুবাচেদং পুত্রমেহ।ভিচোদিতঃ ॥৫৯॥ 

সংগ্রামে যুদ্যমানস্ত বহতো মহতী: ধুরমৃ। 

ধরণ্যাং মম পুত্রস্ত পাতষিষ্যতি যঃ শির2। 

তস্তাশি শতধা মুদ্ধী ফলিষ্ুতি ন সংশয়ঃ ॥৬০॥ 

এবমুক্ড। ততে। রাজ্যে স্থাপরিত্বা জযদ্রথমূ। 

বৃদধক্ষত্রো। বনং যাতস্ত পশ্চোগ্রং সমাস্থিতঃ ॥৬১। 

স তপ্যতে চ তেজম্বী তপেো। ঘোরং ছুরাসদমূ। 

সমন্তপঞ্চকা দম্মাদ্হির্বানরকেতন ! ॥৬২॥ 

ভারতকৌমুদী 

তদিতি। শিঞ্পুরাছে। বুদক্ষত্রত ধা হা পুহশিরশ্ছেদ প্রতিক্রিধান বিচিন্ধায ॥৫৯॥ 

সগ্রাম ইতি। ধুব দৈগ্যরক্ষাভারম। ফনলিগ্যতি বিশীর্ং ভবিষ্যাতি, “দন তি, ফল 

বিখরণে" 

পাদোহয়ং শোক ॥৬০॥ 

এবমিতি | সন্ংস্থিতঃ অবলগ্ি তবান্ ॥৯ ১ 
উপ সইভি। অন্মাৎ কুকক্ষেট্রিকদেশাৎ। হে বানবকেতন । কপিধ্বজ !|৬২। 

লস 

ইতি ধাতর্ধাভনারাং। ন স'খরত তপণ। মে বাক্কল্িলাভাদিতি ভাবং | মট্- 

থাকিবে, তখন কোন ক্রুদ্ধ শক্র প্রত্যক্ষ থাকিয়াই সেই রণভমিতে ইহার 
শিরশ্ডেদন করিবে? ॥৫৮। 

শক্রদমনকারী সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র সেই দৈববাণী শুনিয়! দীর্ঘকাল চিন্তা 

করিয়। পুত্রন্সেতে প্রণোদিত হইয়া সমস্ত জ্ঞাতিকে এই কথা বলিয়া 

ছিলেন-_-॥৫৯॥ 

“আমার পুত্র যখন সমরাঙ্গনে গুরুতর ভার বহন করতঃ যুদ্ধ করিতে 

থাঁকিবে, তখন যে লেক উহার মস্তক ভূতলে পাতিত করিবে, তাহার মস্তকও 
শতধা বিশীণ হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই? 7৬০॥ 

এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধক্ষত্র যথাসময়ে জয়দ্রথকে রাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়। 

বনে যাইয়া ভয়ঙ্কর তপন্য। আরম্ত করেন ॥৬১। 

কপিধ্বজ অর্জন! সেই তপস্বী বৃদ্ধক্ষত্র এখন এই সমন্তপঞ্চকের বহির্দেশে 

ভয়ঙ্কর ও দুঞ্ধর তপস্তা! করিতেছেন ॥৬২॥ 

(৬১).'.ততশ্চেষ্টং সমাশ্িতঃ- পি | 



পর্ববণি সপ্তবিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ। ১২৩৩ 

তম্মাজ্জয়দ্রথস্ত ত্বং শিরশ্ছিত্ত্। মহাযৃধে | 

দিব্যেনাস্ত্রেণ রিপুহন্! ঘোরেণাভভূুতকম্মণ। ॥৬৩। 

সকুগ্লং সিন্ধুপতেঃ গ্রভগ্জনসতানুজ ! | 
উৎসঙ্গে পাতয়াগ্তাশু বৃদ্ধক্ষত্রন্ত ভারত ! ॥৬৪॥ (যখাকছ? 

অথ ত্বমস্ত মুদ্ধীনং পাঁতয়িষ্যমি ভূতলে। 
তবাপি শতধা মৃদ্ধা ফলিখ/তি ন সংশয়? ॥৬৫। 

যথা চেদং ন জানীয়াৎ স রাজা তপসি স্থিত; । 

তথা কুরু কুরুশ্রেষ্ঠ ! দিব্যমন্ত্রমূপাশ্রিত; ॥৬৬। 
নহাসাধ্যমকার্য্যং বা বি্ততে তব কিঞ্চন। 

সমস্তেষপি লোকেধু ত্রিযু বামবনন্দন ! ॥উ৭॥ 

এতচ্শদ্বা তু বচনং স্থন্কণী পরিসতলিহন্। 

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শ: দিব্যমন্ত্রাভিমন্্রিতন্ ॥৬৮॥ 

সর্বভারণহ শগদ্গন্ধম[লা।চ্চিতং শরঘ্। 

বিনসর্জজ্্নন্তঁং সৈদ্ধবন্া ববে ধৃতষ্ ॥৬৯॥ (মুখাকস্) 

ভারতকৌমুদী 

তা়্াপিতি। অহামুবে মহাগুদ্ধে। প্রভ্নম্রতে! বাযুপুহো ভীম তে তন! 155759। 

অখেতি। ফলিষ্বতি বিশীবাছিপিয়াতি , ন সংশ্রঃ তপন্থিবাক্যন্তা ব্যথ্ হাত 0৬৫। 

যথেতি। ন জানাধা» ভক্ৈতজদ্ঞানে জনি হদভিমম্পাতশঙ্কেতি হাব 0৬৪ 

নন্বলক্ষিতে প্রদেশে কথমিদ পাছয়াদীতাত শহীতি। সবদেবাজঞানাদিতাশয়ত ৬৭ 

অতএব শক্রহন্থা ভীম।নুজ ভরতনন্দন ! ভুমি সত্বর ভয়ঙ্কর ও আছুতকামা- 

কারী কোন অলৌকিক অন্্রদ্ারা মহাযুদ্ধে জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিয়। 

কুগুলযুক্ত সেই মস্তকটাকে তপস্তায় উপবিষ্ট সিন্ধুরাজ নৃদ্ধক্ষাত্রের ক্রোড়ে 

নিপতিত কর ॥৬৩---৬৪॥ 

পক্ষান্তুরে তুমি যদি জয়দ্রথের মস্তক ফঁতলে পাঠিত কর, তাহ! হইলে 

তামার মস্তকও শতভাগে বিদীর্ণ হইয়া মাইবে ॥৬॥ 

কৌরবশ্রেষ্ঠ । তপন্ত।নিরত সেই রাজ! যাহাতে এই থটন। জানিতে ন। 

পরেন, তুমি কোন দিব্য অন্তর অবলম্বন করিয়া তাহা কর ॥৬৬॥ 

ইন্্নন্দন ' সমগ্র ত্রিভবননধো তোমার ভাসাধা ন! অকাঘা পিছ 

নাই) ॥৬৭| 

(৬৯) ইতঃ পরম্ “ততে। বনগুয় শদ্ছং শরৎ তত ভাঙ্গবন্ধিমম্। উদ্িহীপুত শিরিও 

কাঁয়াৎ সৈদ্ববস্ত মহাত্মনঃ॥' অধ্রমধিক: গ্পোকঃ পিবঙ্গ বঙ্গ। 

১৫৫ 



১২৩৪ মহাভারতে দ্োণ-- 

স পার্ঘভূজনিম্মুক্তঃ শরঃ শ্যেন ইবাশুগঃ | 

ছিন্বা শিরঃ সিন্ধুপতেরুৎপপাত বিহায়নমূ ॥৭০॥ 

তচ্ছিরঃ সিন্ধুরাজন্য শরৈরর্ধমবাহয়ৎ। 
যোধয়াম।স তাংশ্চৈব পাগুবঃ ষগ্মহারথান্ ॥৭১॥ 
ততঃ স্থমহদাশ্ধ্যং তত্রাপশ্যাম ভারত ! | 

সমন্তপঞ্চকাদ্বাহ্াং শিরে। যদ্যহরভতঃ ॥৭২। 

এতম্মিন্নেব কালে তু বৃদ্ধক্ষত্রো মহীপতিঃ | 

সন্ধ্যমুপাস্তে তেজন্বী সন্বন্বী তব মারিঘ ! ॥৭৩| 

ভারতকৌমুদী 
এতদিতি । পরিস*লিহন্ রসশর] স্পশন্। বীরহ্থ ভাবোহরম্। সর্বভারসভং সমস্থদুফষর- 

কাখামাপকম্, শশ্বৎ সবদ| | সৈদ্ধবন্তা জয়দ্রথন্ত, বদে বপার্থে, ধাতা মভিতম্ 7৮৮-৬৯। 

সইতি। শ্রোনঃ পঞ্গী, আশুগে! দ্রুতগামী । বিভারসমাকীশম্ ॥৭০। 

তদিতি। শরৈনপরৈ| মটু কর্ণরুপশলাদুধোপনাশখামবৃষসেনান্ 8৭১। 
তত ইতি । ব্যহরৎ স এবরমমূভো বহন্ননয়ং, ততো যুদ্ধস্থানাৎ ॥৭২। 

এতনম্মিক্নিতি | অন্থন্ধী বেবাতিক£। “অদ্দান্তমন্থাৎ সন্ধা? ইত্যা ধন্মতেরিতি ভাব? ॥৭৩। 

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অজ্জন ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে থাকিয়া ইন্দ্রের 

বজের তুল্যস্পর্শ, দিবামন্থে অভিমন্থ্িত, সমস্তছ্্ষরকধ্যসাধক এবং চিরকল 

গন্ধ ও মাল্যদ্ব।র! অচ্চিত সেই জয়দ্রথবধার্থ সংহিত বাণটাকে সহ্থর নিক্ষেপ 

করিলেন ॥৬৮--৬৯॥ 

তখন অজ্জনবাহুনিক্ষিপ্র দেই বাণট। শ্ঠেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুত যাইয়া 

জয়দ্রথের মস্তক চ্ছেদন করিয়া আকাশে উঠিল ॥৭০। 

আবার অজ্জননিক্ষিপ্ত অপর কতকগুলি বাণ যাইয়। জয়দ্রথের সেই মস্তকট। 

উদ্ধে বহন করিয়া লইয়! চলিল। এদিকে অজ্ন সেই ছয় জন (কর্ণ, কৃপ, 

শলা, ছুর্য্যোধন, অশ্বখামা ও বৃঝসেন) মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন ॥৭১। 

ভরতনন্দন! তখন আমরা গুরুতর আশ্চর্য্য দেখিতে লাগিলাম যে, 

অঞ্জনের সেই বাণগুলি জয়দ্রথের মস্তকটাকে সে স্থান হইতে সমন্তপঞ্চকের 

বাহিরে লইয়! যাইতে লাগিল ॥৭২। 

(৭০) সতু গান্তীবনিম্মুক্তঃ ' বা। (৭১) পূর্বাদ্ধীৎ পরম্ “ছুহৃদীম প্রহ্র্ধায় স্থহৃদাং 

হযণায়চ। শরৈ: কদগ্বকীকৃত্য কালে তম্মিংশ্চ পাগুবঃ ॥” অয়মংশোহধিকঃ বঙ্গ বদ্ধ বা। 



পর্ববণি সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১১৩৫ 

উপামীনস্ত তম্তাথ কৃষ্ণকেশং সকুণগুলম্। 

পিন্ধুরাজস্য মৃদ্ধীনমুৎসঙ্গে মমপ।তয়ৎ ॥৭৪| 

তস্তোৎসঙ্গে নিপতিতং শিরস্তচ্চ।রুকুণ্ডলম্। 

ৃদ্ক্ষত্রস্ত নৃপতেরলক্ষিতমরিন্দম ! ॥৭6॥ 

ততো ভীতম্য তম্তাথ বৃদ্ধক্ষত্রস্ত ভারত ! | 

প্রোন্তি্তস্তৎ সহসা শিরেহগচ্ছদ্ধরাতলম্ ॥৭৬॥ 

ততস্তব্ত নরেন্দ্রস্তয পুত্রমুদ্ধনি ভূতলম্। 

গতে তদ্যাপি শতধা মৃদ্ধীগচ্ছদরিন্দম ! ॥৭৭॥ 

ততঃ সর্ববাণি সৈহ্যানি রে দখা রুভমম্ | 

বনুদেবশ্চ বীভৎন্তুং গ্রশশৎস মহারথম্ ॥৭৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
উপেটি। উপালীনশ্ত সন্ধ্যামভতিঠতঃ। সিন্ধুবাজন্য জদু্থস্থ )99॥ 

রি উৎসঙ্গে জোড়ে । অপঙ্গিতহ যথ। স্যাভথা 2 

হা | উাভন্ত আকন্সিকশিরঃপতন।দিতি ভাবঃ। অগচ্ছদপত্ 8৭৬] 

| নপেনুন্ত পৃদক্ষত্রপ্ত | অগচ্ছৎ বিশীণতাশিতি শেষ? ॥৭৭। 
৮ 

। সৈন্াণি নমগুপর্ককসন্নিহিতানি । উত্তম চ1তিশছম্ 0৭৮। 

শে 

। 

ণ শে ঞ্ 

শে নো 
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] 

খে ঞ্ নো 

মাননীয় রাজা! এই স্নয়ে আপনার বৈবাহিক তেজন্বী বৃদ্ধক্ত্ররাজ! 

সন্ধ্যার উপাসনা করিতেছিলেন ॥৭৩॥ 

ক্রমে সেই বাণসমূহ কৃষ্ণকেশ ও কুগুলযুক্ত জয়দ্রথের মস্তকটা লইয়া যাইয়া 

সন্ধোপাসনায় নিরভ বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে নিপতিত কিল ॥৭8| 

অরিন্দম রাজা! লুন্দরকুগ্ুলযুক্ত সেই মস্তকটী সেই বৃদ্ধক্গত্ররাজার 

অলক্ষিতভাবেই তাহার ক্রোড়ে পতিত হইয়াছিল ॥৭৫॥ 

তরতনন্দন | তখন বৃদ্ধক্ষত্র ভীত হইয়া! যেই উঠিয়! দড়াইলেন, অমনি 

সেই মাথাটী ভূতলে পড়িয়া গেল ॥৭৬। 

অরিন্দম রাজী ! পুত্রের মস্তক ভূতলে পতিত হইলে, সেই বদ্ধকত্ররাজার 

মস্তকও শতধ। বিদীর্ণ হইল ॥৭৭। 

তদনন্তর তত্রত্য সমস্ত সৈন্য অত্যন্তবিশ্ময়াপন্ন হইল, এদিকে কৃষ্ণ 

মহারথ অজ্জুনের প্রশংসা! করিতে লাগিলেন ॥৭| 

(৭৮) - বাস্থদেবং বীভৎস প্রশশংর্মহারথম্ বি বদ্ধ খাজদেবধ বাডংসং প্রশশণসথ- 

মহারথম্-_-বা। 



১২৩৬ মহাভারতে দ্রোণ-_ 

ততো ধিনিহতে রাজন! সিন্ধুরাঁজে কিরীটিনা। 
তমস্তদ্বাস্তদেবেন মংহৃতং ভরতর্ষভ ! 1৭৯॥ 

পশ্চাজজ্ঞাতং মহীপাল! তব পুত্রেঃ সহানুগৈঃ | 
বাস্ুদেবপ্রযুক্তেরং মায়েতি নুপসভম ! ॥৮০। 
এবং স নিহতো! রাজন! পার্থেনামিততেজম| | 

অক্ষৌহিণীরন্ট হত্বা। জামাতা তব সৈন্ধবঃ ॥৮১॥ 
হতং জয়ড্থং দৃষ্ট।। তব পুত্রা নরাধিপ ! | 
দুঃখ দশ্রণি মুমুচুশিরাশাশ্চাভবন্ জয়ে ॥৮২॥ 
ততো জয়দ্রথে রাজন্' হতে পার্ধেন কেশবঃ | 

দখ্ো শঙ্কং মহাবাহুরজ্ছুনশ্চ পরন্তপঃ ॥৮৩॥ 

ভীমশ্চ বৃষ্িনিংহশ্চ যুধামন্যুশ্চ ভারত ! | 

উ্তমৌজান্চ বিজ্রান্তঃ শঙ্বান্ দা পৃথক্ পৃথক্ 0৮৪ 

ভাঁরতকৌমুদী 
তত ইতি । তম্ঃ অন্ধব|রম্ সংহৃতমপস।রিতম্ ॥৭৯ 

পণ্চদিতি। জ্ঞাতম্ তদানীমন্তগমনোন্ুগক্্যদর্শনাদিতি ভাবঃ।৮গ] 

এধমিতি। নষ্ট “অঙশগৌহিণীং সপ্ত হব! হতে। রাজ। জয়” ইত্যাপিপর্ববণি পর্বাস" গ্রহ]- 
পায়োক্তা। মহ বিরোধ ইতি চেন্ন উভয়ন্রাপি সন্তাষ্টশব্মযোরধিক্ংখ]ামারূপরস্থাং ॥৮১॥ 

হতমিতি। নিরাশাশ্চাভবন্ জয়ে, অজ্গুনাদীনাং বীর ংদশনাধিতি ভাবঃ1৮২। 

তত ইতি। দগ্পৌ আনন্দেন বাদজামাসেতাথত 0৮৩| 

ভীম ইতি । বুঞ্িসিংহঃ মাত্যকিঃ। যুধামন্া্মৌজসৌ অঙ্ছুনচত্ররক্ম কৌ ।৮৪॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা । অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করিলে পর কু সেই অন্ধকার 

অপসারিত করিলেন ॥৭৯॥ 

_রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! তাহার পর অশ্নুচরবর্গের সহিত আপনার পুত্রের 
বুঝিলেন যে, এটা কৃষ্ণের মায়া ॥৮০। 

রাজা! অমিততেজ। অঙ্ভন বনুসংখ্যক কৌরবসৈন্য সহার করিয়া এই- 
ভাবে আপনার জাম।তা সেট জয়দ্রথকে বধ করিয়াছেন ॥৮১॥ 

নরনাথ ! তখন আপনার পুত্রেরা জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া অশ্রুমোচন 
করিতে লাগিলেন এবং জয়লাভে নিরাশ হইয়! পড়িলেন ॥৮২॥ 

রাজা! অঙ্ঞুন জয়দ্রথকে বধ করিলে, মহা বানু কৃষ্ণ এবং পরম্ুপ অঞ্জন 

শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥৮৩॥ 



পর্ববণ সপ্তবংশত্যধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ। ১২৩৭ 
শরত্বা মহান্তং তং শব্দং ধর্মরাজো যুপিষ্টিরঃ | 
সৈন্ধবং নিহতং মেনে ফাল্তুনেন মহাত্মন। |৮৫। 
ততো বাদিত্রঘোষেণ স্বান্ যোধান্ পর্য্যহধয়ৎ | 
অভ্যবর্তত সংগ্রামে ভারদ্বাজং যুধুৎসয়া ॥৮৬। 
ততঃ গ্রাববৃতে রাজন্নস্তং গচ্ছতি ভাঙরে | 
দ্রাণস্য সোমকৈঃ সার্দং সংগ্রামো লোমহধ্ণঃ ॥১৭। 
তে তু সর্ববপ্রযত্রেন ভারদ্বাজং জিঘাংসবঃ | 

মেন্ধবে নিহতে রাজননধুধ্যন্ত মহারথাঃ ॥৮৮। 
পাণবাস্ত জয়ং লব্ধ সৈন্ধবং বিনিহত্য চ। 
অযোধয়ংস্ততো ভ্রোণং জযেন্মভাম্ততস্ততঃ ॥৮১॥ 

অজ্জনোহপি রণে যোধাংস্তাবকান্ রথসভমন্। 
অযোনযুন্মহাবাহুহত্া! সৈন্ধবকং নৃপস্ ॥৯০॥ 

ভারতকৌমুদী 
| সদর নিহত মেনে, আনন্দেনৈব তৎসগুবাবশারশ1হ 1৮৫) 

ইতি। ভারছ!- ঘোমূ যুযুংসয়া যোদ্ধ মিচ্ছরা। মুপিষির ইতা549-1৮৬| 
তত হতি। গক্ছতি সতি। লোমহর্ষণঃ উয়াছিস্মঘাচ্চ রোমাঞ্চজননঃ1৮৭। 

ইতি । তে সামকাঃ। জিঘাংসবো হন্থমিচ্ছব:| খৈদ্ববে জদদ্রখে ॥৮৮| 

বা ইতি । সৈদ্ধব বিশিহত্য জমং লন্ধ। চেতযগধঃ। তিতস্ততে। দেখ।হ ৮৯) 

ভরতনন্দন ৷ ঞমে বিক্রমশালী ভীমসেন, সাত্যকি, যুধামন্তা ও উ্তামীজ। 
পুথক্ পুথকৃভাবে শঙ্খবাদন করিতে থাকিলেন 1৮5॥ 

ওদিকে ধর্মমরাজ যুধিষ্ঠির সেই বিশ।ল শব শুনিয়। মহাবধল অঙ্ছনকর্ক 
জয়দ্রথ নিহত হইয়াছেন বলিয়া ধারণ। করিলেন ॥৮৫॥ 

তাহ।র পর তিনি বাছ্ধ্বনিদ্বার! স্বপক্ষের যোদ্ধািগকে আনশ্দিত করিলেন 

এবং যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় দ্রেণের অভিমুখবন্তী হইলেন ॥৮৬| 
রাজ]! তদনন্তুর সূর্য্য অস্তাচলে যাইতে লাগিলে, মোমকগণের সঠিত 

দ্রোণের লোমহষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৮৭। 

রাজা! জয়দ্রথ নিহত হইলে, সেই মোমক মহারথের| সপন প্রন 

দ্রোণকে বধ করিবার ইচ্ছ। করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৮৮। 
এবং পাগুবেরাও জয়দ্রথবধধে জয়লাভ করিয়া উন্মন্ত হইয়া নান[দিক্ হইতে 

দ্রে।ণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥৮৯॥ 

(৯*)... সৈদ্ববকং বলম্--পি। 



১২৩৮ মহাভারতে ভ্রোণ- 

স দেবশব্রনিব দেবরাঁজঃ কিরীটমালী ব্যধমৎ সমন্তাৎ। 

যথ। তমা ংস্যভ্যুদিতস্তমো ত্্ঃ পুর্ববপ্রতিজ্ঞাং মমবাপ্য বীরঃ ॥৯১। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজআ্াং সংহ্তায়াঁং বৈয়াসিক্যাঁৎ দ্রোণপর্বণি 

জয়দ্থবধপর্ববণি জয়দ্রথবধে সপ্তবিংশত্যধিক- 

শততমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) * 
পপ শা 0 ঠা ০ শি 
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ধৃতরাস্ উবাচ। 

ভল্মিন বিনিহতে বারে সৈন্ধবে মব্যনাঁচিন]। 

মামক। বদকুর্বন্ত তন্মমা চক্ষু মপ্তীয় ! ॥১। 

ভাঁরতকৌমুদী 

অন ইতি। রথসন্তথান্ কণাদীন্। সৈন্ধববিত্যন্নকম্পায়া", কগ্রত)রঃ 0৯০। 

সইতি। স বীরঃ কিরীটদালী অঙ্জুনঃ, পুর্কপ্রতিজ্ঞাং পূর্বরুতজয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞাম্ 

সমবাপ্য জয়দ্রথবধেন সমাপা, অস্াদিতস্তমোস্সঃ সুষ্যে। যথা, তমাংসি অন্ধকারান্ বিধি 

তখ। দেবরাজ, দেবশকনন্ুরাণিব চ, সমন্তাৎ সর্বাস্ত দিক্ষু, ব্যধমৎ কৌরবসৈন্যান্ 

ব্যনাশয়খ ॥৯১। 

ইতি মহামহোপাধাম্ব-ভ।রতাচাব্য-শ্রীহরিন[সসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং মহা ভারত- 

টাকায়াং ভারভতকৌমুদী্মাথায়াৎ দ্রোণপর্ববণি জয়দুখবণে 

সবি-শত)পিকশততমোধধ্যায়; 1০॥ 

(৬) 

তম্ি্লিতি। জয়্থবধস্ত পূর্বমেব সম্তাবিতত্বান্ন শোকগ্রলাপ ইতি বোধ্যম্॥১। 
চে 

আবার মহাবাহু অজ্জনও রাজা জয়দ্রথকে বধ করিয়া আপনার পক্ষের 

রথিশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৯০। 

ক্রমে উদ্দিত সূর্ধ্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন এবং দেবরাজ যেমন দেব- 

শত্রু বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জুন পুর্বপ্রতিজ্ঞা সমাপ্ত করিয়! 
সকল দ্রিকের কৌরবসৈন্ত বিনাশ করিতে থাকিলেন? ॥৯১॥ 

(৯১ )...পূর্ণাং গ্রতিজ্ঞাং স সমাপ্য বীর নি। নি পুস্তকে অস্সিনপধযায়ে মহান্ 

পাঠভেদে| বর্ততে। * এিচতুশ্চহারিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ত বঙ্গ বদ্ধ, “শষট্চতারিংশ- 

দধিকশভতমে|৯ধ্যায়ত বা রা) “"সপ্কুচন্বারিংশদধিকশততমোধধ্যায়। নি। 
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সঞ্জয় উবাচ। 
সৈদ্ধবং নিহতং দৃষ্ট৭ রণে পার্থেন মারিষ !। 
অমধবশমাঁপন্নঃ কৃপঃ শারদ্বতস্ততঃ ॥২॥ 
মহত শরবধেণ পাগুবং সমবাকিরৎ। 

দ্রোণিশ্চাভ্যদ্রবন্রাজন্! রথমাস্থায় ফাল্তুনম্ ॥৩॥ (বুখ্মকম্) 
তাঁবেনং রথিনাং শ্রেষ্ঠো৷ রথাভ্যাং রথসভ্তমমূ। 
পার ৪ 
স তথা শরবধাভ্যাং স্ুমহদ্্য।* মহাভূজঃ | 

গীড্যমানঃ পরামা্ডিমগমদ্রথিনাং বর? ॥৫॥ 

সোহজিঘাণুগ্ড রং সংখ্যে গুরোস্তনয়মেব চ। 

চকারা চার্যকং তত্র কুন্তীপুত্রে। ধনর্জয়ঃ ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
সৈদ্ধবমিতি। এরদ্বতঃ শরছত: পুত অগ্যদ্রবদজ্াবাবৎ ॥২--৩। 
তাবিতি। এনং ফান্কুনম। রথদভ্তমং রথিশ্রেঃম্ 0৪। 

সইতি। পবানত্যন্থাম্। আহি" পীড়া বেদনামিতি যাবই ॥৫। 

সইতি। অজিঘাংসগ রুহাদেব হন্থমনিচ্ছুঃ) রং পন গুরোর্টোনশ্ত | আচাষ্যকম্ 

টিনা অগ্রশিক্ষকো যথা শিক্ষাদানকালে শিষ্পগানে। অন্বমদটং শিপত্তি 
শা 

তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৬। 

ধৃতরাষ্্র বলিলেন--“স্গয়! অজ্ঞন সেই বীর জয়দ্রথকে বধ করিলে, 

আমার পক্ষের যোদ্ধারা যাহা! করিলেন, তাহ। আ।ম।র নিকট বল' ॥১॥ 

সগ্ুয় বলিলেন_'মাননীয় রাজা! অজ্জুন যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করিয়াছেন 

দেখিয়া শরদ্বানের পুত্র কপ ক্রুদ্ধ হইয়া অজ্জ্রনের উপরে বিশাল শরব্ধণ 

করিতে ল।গিলেন; অশ্বখাম।ও রথে আরোহণ করিয়া অঙ্নের দিকে ধাবিত 

হইলেন ॥২--৩॥ 

সেই রথিশ্রেষ্ঠেরা ছুই জন রথে আরোহণ করিয়। ছুই দিক্ হইতে আঙ্জুনের 

উপরে তীক্ষ বাণ সকল বধণ করিতে লাগিলেন ॥৪॥ 

তখন মহানাহু 'ও রথিশ্রেষ্ঠ অঙ্গন সেইরূপ বিশাল শরবধণে পীড়িত হইতে 

থাকিয়৷ গুরুতর বেদন! অনুভব করিতে থকিলেন ॥৭॥ 

তথাপি কুন্তীনন্দন অর্জুন যুদ্ধে গুরু কৃপকে এবং গুরুপুত্র জশ্বখামাকে বধ 

করিবার ইচ্ছা না করিয়া কেবল শিক্ষকের ব্যবহার করিতে থাকিলেন (শিক্ষক 



১২৪০ মহাভারতে দ্রোণ-- 

অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্ধ্য দ্রৌণেঃ শারদ্বতপ্য চ। 
মন্দবেগ|নিষুংস্ত্যাভ্য মজিঘা ংস্থবরবাস্হজৎ ॥৭॥ 

তে চাঁপি ভূশমভ্যত্বন বিশিখাঃ পার্থচোদিতাঃ | 

বনুত্বান্, পরামাঞ্ডিং শরাণাং তাবগচ্ছতাম্ ॥৮। 
অথ শারদ্ধতো রাজন! কৌন্তেরশরগীড়িতঃ | 

অবাসীদদ্রখোপস্থে মুচ্ছগীমভিজগাম চ ॥৯। 
স বিহ্বলমভিজ্ঞ।য় ভর্ত।রং শরগীড়িতমৃ। 

হতোই্য়মিতি চ জ্ঞাত! সারথিস্তমপাহরৎ ॥১০। 

তম্মিন্ ভগ্জে মহারাজ ! কৃপে শারদ্তে যুধি | 

অশখ।মাপ্যপযাসীৎ পাগুবেয়াদনন্তরমূ ॥১১।॥ 

ভারতকৌমুদী 

দেব বি€খোতি অই্গৈরিতি | তাভাং তয়োরুপরি । অবািদদভুণ: ॥৭। 

। ভইতি। তে চাশি মন্দবেগতন। শিক্ষিপ্থ। অপি । আদি পীড়াম্ 05 

অথেতি। খারদতঃ কপঃ।  অবাসীদৎ অবপনো১ভবহ রুথন্ত উপস্থে উপরিদেণে ॥৯ 

ত। সতদীু সারথি । অপাহরখ সমরস্থলাদপাসারয়ৎ ॥১০| 

তশ্মিন্িতি। ভগ্ে পরাজিতে ৷ পাগুবের।দজ্ভুনাৎ, অনস্থরমণপাৎ বাধণানম্ ॥১১] 

যেমন শিক্ষাদানকালে শিষ্যের গাত্রে কোমলভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করেন, অজ্জন 

সেইরূপ করিতে থাকিলেন) ॥৬॥ 

অর্জন আপন আন্ধে অশ্বথাম। ও কৃপের অস্্ব বারণ করিয়। বধ করিবার 

ইচ্ছ। না করিয়। তাহাদের উপরে অল্পবেগে বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৭॥ 

তর্জুননিক্ষিপ্ু সেই বাণগুলিও কৃপ এবং অশ্বথামীকে অত্যন্ত আঘাত 

করিতে লাগিল। কেন না, সে বাণঞ্চলি বন্ততর ছিল। তাই ঠাহার! গুরুতর 

গীন়্া অনুভব করিতে থাকিলেন ॥৮| 

রাজা! তাঁহার পর কপ অজুর্নের বাণে গীড়িত হইয়। অবসন্ন হইলেন 

এবং রথমধ্যে মূচ্ডিত হইয়। পড়িলেন ॥৯। 

তখন কূপের সারথি কৃপকে বাণগীড়িত ও বিহবল জানিয়। ক্রমে ইনি 

নিহত হইয়াছেন ভাবিয়। তাহাকে রণস্থল হইতে লইয়া গেল ॥১০। 

মহারাজ ! শরদ্ানের পুত্র কপ যুদ্ধে পরাজিত হইলে, অশ্বথামাও অজুর্নের 

নিকট হইতে চলিয়া! গেলেন ॥১১॥ 

(৯)...অভিজগাম হ_পি বানি। (১০) তং বিহবলমূতিজ্ঞায় "তমপাবহং"পি ঝা নি। 

(১১.- পাগুবেদ্াদ্রথান্থরম্-নি। 
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দৃষ্ট শারদ্বতং পার্থে। মুচ্ছিতং শরগীড়িতস্। 
রথ এব মহেষাপঃ স কৃপং পর্য্যদেবযৎ। 

অশ্রপপূর্ণমুখো দীনো বচনঞ্জেদমব্রবীৎ ॥১২। 

পশ্যনিদং মহা প্রাজ্ঞঃ ক্ষভা রাঁজানমুক্তবান্। 

কুলান্ত-করণে পাপে জাতমাত্রে সুযোধনে ॥১৩। 

নীয়তাঁং 12 সাধ্বযং কুলপা'সনঃ 

অস্মাদ্ধি কুরুমুখ্য।নাং মহছুৎপৎস্যতে ভয়ুঘ্ ॥১৪॥ 

তদ্দিদং সমনুপ্রাপ্তং বচন সত্যবাদিনঃ | 

তৎকুতে হাছা পশ্য।মি শরতল্লগতত গুরুমূ ॥১৫॥ 

বিগস্ত ক্ষাত্রমাচার” ধিগস্ত বলপৌরুষম্ | 
কে! হি ব্রাঙ্ষণমাচার্্যমভিদ্রুহহেত মাদৃশঃ ॥১৬| 

শপ 

ভারতকৌমুদী 
দেতি। অহেগদে! নভাপচরত | পরধন্বযং বালপহ। ইপাব 15৩ 

(5 বা. চা ভ্ফন। লেললঙত লে লট ক জা পহ্াগিতি। পশ্ন্ সম্ভাবঘন, ক্ষন! বিছুবত, বাগান পুতবার্মূ ॥১৩। 

নীয়তামিতি । সাধু মাক, কুলপাশমুনে। বশদূষকঃ 0১৪ 

ভিত | বন" খাকারিষয স্াবাদিনে। বিছুবগ্ত। তংকতে ছুখোবননোনি ও 1১৫। 
ধিগিতি। বণমের পৌব'ঘং বলপৌরুষম্। যাদুশোহন্যঃ ॥১৯ 

তখন মহাপনুদ্ধর অন্ন কপকে শরগীড়িত ও রথমধ্যেই মুচ্ডিত দেখিয়। 
অশ্রঃপূণণবদন ও কাতর হইয়া কুপসন্বন্ধে ধিলাপ করিলেন এবং এই কথ! 

বলিলেন-__॥১২।॥ 

'বংশব্বংসকারী পাপান্ব। ছুর্যোধন জন্মিবামাত্র এই বিষয়ের সম্ভাবণ। 

করিয়া মহাপ্রাঙ্গ বিছুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন-॥১৩। 

"মহারাজ! বংশদৃষক এই পুত্রটাকে একেবারে পরলে।কে প্রেরণ করুন। 

কারণ, আপনর এই পুত্র হইতে কৌরবশ্রে্টগণের মহাভিয় উৎপন্ন হইবে? ॥১৭। 

সত্যবাদী বিছুরের সেই বাকের বিষয় এই উপস্থিত হইয়াছে । যেহ্কেতু 

সেই দুর্য্যেধনটার জন্যই আজ গুরুদেবকে শরশযায় পতিত দেখিলাম ॥১৭। 

ক্ষত্রিয়ের আচারকে ধিক এবং আমার বলপুরুষকারকে ধিকৃ। মে হও 

আমার তুল্য অন্য কোন্ ব্যক্তি ব্রাক্মণের-বিশেবত; আচাধোর হিস 

করে ॥১৬। 

(১২)-*ধিস্ষিওমামিতি টচৈবোক্ত। ক্কপণং পথ্যদেবয়ং'শি | (১১) 'ক্ত্রমাচারম্ 

পি বঙ্গ বদ্ধ। 

১৫৬ 

৮ 



১২৪২ মহাভারতে দ্রোণ-- 

খষিপুঝ্রো মম চাঁ্্যঃ পিতুর্মে পরম: সখ! । 
এয শেতে রথোপস্থে কৃপে। মদ্বাণগীড়িতঃ ॥১৭॥ 

অকাময়ানেন ময় বিশিখৈরদ্দিতো ভূশমূ । 
অবাসাদদ্রথোপস্থে প্রাণান্ পীড়য়তীব মে ॥১৮।॥ 

পুত্রশে।ক।ভিভূতেন শরৈরভ্যন্দিতেন চ। 

অভ্যস্তে! বহু ভির্ব(পৈর্দস্থ্যধশ্মগতেন বৈ ॥১৯। 

শোঁচয়ত্যেষ নিযতং ভূয়ঃ পুত্রবধাদ্ধি মামৃ। 
কপণং স্বরথে সনং পশ্য কৃষ্ণ । যথাগতম্ ॥২০॥ 

উপাহৃত্যেহ যো বিদ্য। অ।চার্য্যেভ্যে। নররধভাঃ । 
প্রয়চ্ছন্তীহ কামান্ বৈ দেবত্বমুপধান্তি তে ॥২১। 

ভাঁরতকৌমুদী 

ঝধীতি। পিতুঃ পাঞ্চো; | খেতে, অতএব মাং খিগিতি ভাব: ॥১৭। 
অকামেতি। অকানয়ানেন অন্দযিতুমন্চ্ছতাপি । যকারাগমাভাৰ আধ: ॥১৮। 
পুত্রেতি। পুহ্রখোকাভিভূতেন নয়া! অন্যন্তঃ সর্বতঃ ক্ষিপ্ত পীড়িত ইত্যর্থ; ॥১৯। 
শোচেতি। কুপণং কাতরম্, সন্ননবমন্ীভূর পতিতম্। যথ| গত স্থিম্ (২০1 

ভারতভাবদীপঃ 

তন্িন্নিতি ॥১--৫॥ আচাম্যকম্ অক্মাভ্যাসকৌখলম্ 0৮১৬৭ তংক্তে ছস্যোধন- 

নিখিত্তম্ ॥১৫--১৮॥ শ্ভ্যস্জ আহতঃ, দস্থাপন্মগতেনাকামা প্রবুতিহেতুন! খন্থপ্রমন্টনেত্যাদি- 
দ্শবন্মীগ্মারিণেত্যথঃ ॥১৯॥ যথাগতং যাদৃশানবস্থাং প্রাপ্ূম্ ॥২০॥ উপাকুত্যাপীত্য । কামান 

হার! খধির পুত্র, আমার আচাধ্য এবং আমার পিতার পরম সখ। কপ 

আমার বাণে গাড়িত হইয়। এই রথমধ্যে শয়ন করিলেন ॥১৭॥ 

আমি ইচ্ছ। না করিয়াও বাণদ্ধারা অত্যন্ত গীডুন করিয়াছি। সুতরাং কূপ 

রথমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহাতে যেন আমার প্রাণের গড়া 

জন্মাইতেছেন ॥১৮। 

হাঁ! আমি পুত্রশৌকে অভিভূত এবং বিপক্ষের বাণে সব্বতে।ভাবে 

গীড়িত হইয়। যেন দন্থুর স্বভাব অবলম্বন করিয়া বহুতর বাণদারা উহাকে 

আঘাত করিয়াছি ॥১৯। 

ইনি আমার পুত্রবধ অপেক্ষাও নিশ্চয়ই অধিক শোকার্ত করিতেছেন। 

কৃষ্ণ! দেখ_কৃপ কাতর ও অবসন্ন হইয়া আপন রথে মুচ্ছিত হইয়া 

পড়িয়ীছেন ॥২০। 

(১৯) পুত্রশোকাডিতপ্তেন"নি,দশধর্শগতেন বৈবঙ্গ বদ্ধ বানি। (২০)""ম্বরখে 

সতবম্..পি। (২১) উপাকৃত্য তু বৈ বিদ্যাম্...বঙ্গ বর্ধ বা ণি। 



পর্ববণি অফ্টাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১২৪৩ 

যে তু বিদ্যামুপা দায় গুরুভ্যঃ পুরুষাধম।ঃ 

বস্তি তানেব ছুর্কভান্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥১২। 
তদ্দিদং নরকায়াছ্য কৃতং কন্ম ময় গ্রুবগ্। 

আচাঁধ্যং শরবধেণ রথে সাদয়ত। কৃপঘ্ ॥২৩। 

যন্তৎ পূর্বমুপাকুর্বনস্্ং মামব্রবীৎ কৃপছ। 

ন কথঞ্চন কৌরব্য ! প্রহর্ভব্যং গুরাৰিতি ॥২৪॥ 
তদিদং বচনং সাঁধোরাচাধ্যস্ত মহান্সনঃ | 

নানুষঠিতং তমেবাজৌ বিশিখৈরভিবর্ষতা ॥২৫॥ (বখাকস্) 
নমস্ম্মৈ স্থপুজ্যায় গৌতমায়াপলায়িনে | 
ধিগস্ত মম বাঞ্জেয ! যদন্যৈ গ্রহরাম্যহম্ ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
উপেতি। উপাদ্ত্য গৃহীত্বা। কান্যন্থ ইতি কাম। অভীষ্টবিমদ্বাস্তান্ ॥২১। 

যইতি। নিরপ্রগামিনো নরকগামিনে। ভবপ্তঠি ॥২২॥ 

তদ্দিতি। সাদা] অবসন্নীরুত্য পাতয়ত। ॥২৩। 

য্দিতি। উপাৰুরন্ দদৎ। অভিব্ধতা অভিব্ধণেন গ্রহরতত। ॥২৪--২৫॥ 

নম ইতি। স্ুপুজায় গ্ুরুহাৎ্, গৌতমায় কুপাঘ। মম মাম্ ॥২৬| 

এই জগতে যে সকল মন্ুয্যশ্রেষ্ঠ গুরুগণের নিকট হইতে বিষ্যালভ করিয়। 

উাহ।দের অভীষ্ট বস্তু সকল দন করেন, তাহারা দেবহ প্রাপু হন ॥১১। 

আর যে সকল দুর্বত্ত পুরুষাধমেরা গুরুদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ 

করিয়া তাহাদিগকেই আঘাত করে, তাহারা নরকগামী হয় ॥২১॥ 

অতএব আমি আজ বাঁণব্ধণদ্বারা আচাধ্য কৃপকে অবসাদনগুববক রথে 

নিপতিত করিয়া নিশ্চয়ই এই কাঁধ্য নরকের জন্থা করিলাম ॥১৩॥ 

পুর্বে কৃপাচাম্য অস্ত্রশিক্ষীদান করিবার সময়ে সেই যে আমাকে 

বলিয়।ছিলেন_-“কৌরবনন্দন | ভ্রমি কোন প্রকারে গুরুর উপরে প্রহ্তার করিও 

না” সাধু ও মহাত্মা কৃপাচাধ্যের সেই বাক্য ত আমি রক্ষা করিলামই না, 

অধিকন্ত যুদ্ধে বাণবর্ষণ করিয়া াহাকেই প্রহার করিলাম ॥২৪--২৫। 

অতএব বৃষ্চিনন্দন ! অভিপুজনীয় ও অপলায়ী সেই কৃপাচ।ধাকে নমক্কাও 

করি; আর যেহেতু আমি উহাকে গ্রঙ্থার করিয়াছি, সেই হেতু আমাকেও 

ধিক্কার করি ॥২৬॥ 

(২৩)...রথে সাদযত। ইশন্ব বঙ্গ বদ্ধ । 



৯২৪৪ মহাভারতে দ্রোণ__ 

তথ বিলপমানে তু সব্যসাচিনি তং প্রতি । 

সৈহ্ধবং নিহতং দৃষ্ট। রাধেযঃ সমুপাদ্রবৎ ॥২৭। 
তমাপতন্তং রাধ্যেমজ্ভনস্ত রথং প্রতি । 

পাঞ্চাল্যো সাত্যকি শ্চৈব সহসা সমুপাদ্রবন্ ॥২৮। 
উপায়ান্তস্ত রাখেয়ং দৃষ্টা পার্থো মহারথঃ। 
প্রহপন্ দেবকীপুত্রমিদং বচনমত্রবীৎ ॥২৯॥ 
এষ প্রয়াত্যাধির থিঃ সাত্যকেঃ স্তন্দনং প্রতি। 

ন সৃতি হতং নূনং ভূরিশ্রবসমাহবে ॥৩০।॥ 

যত্র যাত্যেষ তত্র ত্বং চোদয়াশ্বীন্ জনার্দন ! | 

ম! সৌমদভেঃ পদবীং গময়েৎ সাত্যকিং বৃষ? ॥৩১॥ 
এবহুক্ডে। মহাঁবাছঃ কেশবঃ সব্যসাচিন।। 

প্রত্যুবাচ মহাঁতেজ! কা1লযুক্তমিদ* বচঃ ॥৩২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তখেতি। সৈদ্ধব জরদ্রথম্। রাধেরঃ কণ, সমুপাহবধ ৩)পানূহ ॥১৭। 

তমিতি। পাঞ্চালে) অগ্রনচক্ররক্ষকে* খুধামন্ৃত্তমৌ দাস 0২৮। 
রি 

উ.পেতি। প্রহসন্, সরিশ৯রবা হত ইতি জানা জযপ্রথন্ত হত ইত্)ভ্ঞ/নাৎ কৌতুকেন ॥২০| ? 

এব ইতি । আবিরখিঃ কর্ণ, স্ন্পনং রখ্ম্। ন মুযতি ন সহতে 0৩০ 

২:এতি । টোপ চালয়। সৌমদভ্ডেকবিঅবম | হুষঃ কথ ৩১| মী ৫ 

এমি । কাপমুভহ তহকালোচিতম্1ত১। 

আঙ্জন মেইরূপ বিলাপ করিতে খাকিলে, কর্ণ জয়প্রথকে নিহত দেখিয় 

চজ্ঞানর দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৭॥ 

কর্ণ অঙ্জবনের রথের দিকে আঙিতে লাগিলে, যুধামন্তা, উন্তমৌজা ও 

সাত্যকি বেগে তাহার প্রতি গমন করিলেন ॥২৮॥ 

এদিকে মহ।রথ অর্জ্বন কর্ণকে আসিতে দেখিয়। হাস্ত করতঃ কৃষণকে এই 

কথা বলিলেন ॥২৯। 

এই কর্ণ সাত্যকির রথের দ্রিকে যাইতেছেন। নিশ্চয়ই ইনি যুদ্ধে 

ভূরিশ্ববার বধ সহ্া করিতেছেন না ॥৩০। 

অতএব কৃষ্ণ! ইনি যে দ্রিকে যাইতেছেন, সেই দিকে তুমি ঘোড়াগুলিকে 

চাঁলাইয় দাও। কর্ণ যেন সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পথে ম। পাঠান? ॥৩১। 

(২৯) উপায়াতিস্থ-.পি । 
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অলমেষ মহীবাহুঃ কর্ণীয়ৈেকোহপি পাণ্ডৰ ! | 
কিং পুনর্ধৌপদেয়াভ্যাং সহিতঃ সাত্বতর্ধভঃ ॥৩৩। 
ন চ তাবৎ ক্ষমঃ পার্থ! কণেন তব সঙ্গম: | 

প্রজ্বলন্তী মহোক্কেব তিষ্ঠত্যস্ত হি বাঁসবী ॥৩৪॥ 
ত্বদর্ঘং পুজ্যমাঁনৈষ! রক্ষ্যতে পরবীরহন্ ! | 
অতঃ কর্ণ? প্রয়াত্বত্র সাত্বতস্ যথা তথ। ॥৩৫। 

অহং জ্ঞান্তামি কৌন্তেয়! কালমস্ত দুরাঝনঃ | 
যত্রেনং বিশিখৈস্তীক্ষেঃ পাতয়িষ্যসি ভূতলে ॥৩৬॥ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

যোহসৌ কর্ণেন বীরস্ত বাষেয়স্ত সমাগমঃ। 
হতে তু ভুরিশ্রবসি সৈন্ধবে চ নিপাতিতে ॥৩৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
অলগিতি । অলং সমর্থঃ।  দ্রৌপদেরাভ্যাৎ আপদপুতা ভা সুধাথনাভমৌজে|ভা।ম্ ৮৩৩| 

নেতি। ক্ষম উচিত: । সঙ্গথে। যুদ্ধে মেলনম্। ব!মবী ইন্্রপভা শি: ৩৪। 
ত্বর্িতি। ত্ুদর্থ, তব বনার্থম। রক্ষ্যতে কণেন। সাহতশ্ত সাতাকেযুদে ।৩৭| 

তহি কদাহযেন" হনিয।নীত্যাভ অহমিতি | কালু ববসমঘমত অঙ্গ কনগি ৪৩৭ ত।হ 
৬০ 

মইতি। বাফেয়ল্স সাত্যবেত সমাগমো সুক্ধে মেরনম্ উচ্াত ইত শেষ, পিবখো 

অঙ্ঞন এইরূপ বলিলে, মহানাশ ৬ মহাতেড। কৃষ্ণ এই কালোচিত বাকা 

বলিলেন--॥৩২। 

'পাঞ$ঙুনন্দন! মহাবাচু সাত্যকি একাকী ও কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমথ 

হন, তাহাতে যুধামন্্য ও উত্তমৌজার সহিত সম্মিলিত অবস্থায় আর চহার 

কৃথ। কি বলিব ॥৩৩। 

কিন্ত অজ্জন! কর্ণের সহিত তে।মার এখন যুদ্ধে মিলিত হওয়। উচিত 

নহে। কারণ, উজ্জ্বল মহোক্কার ন্থায় সেই ইন্দ্দ্ত শক্তিটা উহার নিকটে 

রহিয়াছে ॥৩৪।॥ 

বিপক্ষবীরহন্ত। ! কর্ণ তোমাকে বধ করিবার জন্থা সেই শক্তিটা আদরের 

সহিত সঙ্গে রাখিয়। থাকে । অতএব কর্ণ এখন যেমন তেমন ভাবে সাত্যকির 

দিকে গমন করুক ॥৩৫।॥ 

কুম্তীনন্দন! আমি এই ছুরাস্্রার মৃত্যুসময় বুঝিতে পারিব : যে সময়ে 

তুমি তীক্ষ বাণদার! উহাকে ভুলে পাতিত করাবে ॥৩৬। 



১২১৬ মহাভারতে দ্রোণ-- 

সাত্যকিশ্চাপি বিরথঃ কং সমারূঢবান্ রথমৃ। 

চক্ররঙ্গে৷ চ পাঞ্চাল্যো তন্মম চক্ষ, সপ্ভয় ! ॥৩৮॥ (বুগ্কম্) 
সপ্তীয় উবাচ। 

হন্ত তে কথযিয্যামি ঘথারুভং মহারণে | 

শু্রমৃন্ব স্থিরে! ভূত্বা ছরাচরিতমাক্সনঃ ॥৩৯॥ 

পূর্ববমেব হি কৃষ্ণম্ত মনোগতমিদং প্রভো ! | 

বিজেতব্যে। যথা বীরঃ সাঁত্যকিঃ সৌমদভ্ভিনা | 
অতাতানাগতে রাজন! স হি বেভি জনার্দনহ ॥8৪০॥ 

ততঃ সুত সমাহুয় দীরুকং সন্দিদেশ হ। 

রথে! মে যুজ্যতাং কল্যমিতি রাজন! মহাবলঃ ॥8৪১॥ 

ভারতকৌমুদী 
ভরিশরবসো যুদ্ধে রথনাশাখ। পাঞ্চীলেটা মুধামনুত্তমৌজসৌ, তয়োরপি ছুষে/বন।দিযুদ্ে 
বথধবদমাজ ৮১৭-৩৪॥ 

হচ্ছেতি। বাক্যাপস্তে হনব; শিশযন্ব আতুমিচ্ছ। ছুবাচরিতং ছুর।চারজাঁত- 

পুভানুম্ ॥৩৭। 

পূর্বমিতি। মনোগতৎ বিদ্িভম্। অতীতানাগতে ভূতভবিয়াতী বুকে | মটুপাদে।- 
হয় শ্লোক 08৩| 

তত ইতি। সত" গিজমারখিষু। সন্দিদেশ পূর্বধিন এবাদধিদেশ। কল্যং প্রত 05১1 

ধৃনতরাষ্ট্র বলিলেন- “সয়! ভরিশ্রব। নিহত ও জয়দ্রথ নিপাতিত হইলে 

ভুমি এই যে কর্ণের সহিত বীর সাত্যকির যুদ্ধে সম্মেলনের কথা বলিতেছ, (সে 

বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য যে.) রথবিহীন সাত্যকি কোন্ রথে আরোহণ করিয়।- 

ছিলেন? এবং অর্জনের চক্ররক্ষক যুধামন্্য ও উত্তমৌজাই বা কোন্ কোন্ 

রাথ অধিঠিত হইয়াছিলেন, তাহা! আমার নিকট বল? ॥৩৭_-৩৮॥ 

সঞ্জয় বলিলেন-_-“নহারাজ ! মহাযুদ্ধে যাহা হইয়াছিল, তাহা আদি 
আপনার নিকট বলিব; আপনি স্থির হইয়া নিজের অন্য।য়ারণের ঘটনাগুলি 

আঅবণ করুন ॥৩৯॥ 

প্রভাবশালী রাজা ! পূর্বেই কৃষ্ণের ইহ| মনে হইয়াছিল যে, ভুরিশ্রবা 

যুদ্ধে বীর সাত্যকিকে জয় করিবেন। কেন না, কৃষ্ণ সত ও ভবিষ্যৎ বিষয় 

জানেন ॥১০॥ 

রাজা! সেই জন্যই মহাবল কৃষ্ণ এই যুদ্ধের পূর্বদিনে মিজের সারথি 

(৩৯) হন্ক তে বর্তফিষ্যামি" বঙ্গ বর্ধ ব.. শুশষু: নুস্থিরো তৃত্থা'' বা 
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নহি দেবা ন গন্ধর্ব। ন যক্ষোরগরাক্ষমাঃ | 
মনবা বাপি জেতার; কুষ্ণয়োঃ সন্তি কেচন ॥১২) 
পিতাঁমহপুরোগাশ্চ দেবাঃ সিদ্ধাম্চ তং বিছুঃ। 
তয় প্রভাবমতুলং শৃণু যুদ্ধন্ত তদ্বথা ॥8৪৩॥ 

সত্যকিং বিরথং দৃষ্টা কর্ণঞণভ্যগ্তত" রণে। 
দধো। শঙ্বং মহাঘোষমাধভেণ1থ মাধব? ॥88॥ 
দারুকোহবেত্য সনোেশং শ্রুহা শশ্স্থ চ স্বনম্। 

রথমন্বান্যন্তশ্মৈ স্পর্ণোচ্ছি তকেতনম্ ॥8৫॥ 

স কেশবস্য।নুমতে রথং দারুকসংযুতস্ । 

অ।রুরোহ শিনেঃ পৌত্রে। ভ্বলনাদিত্যসন্নিভঘ্ ॥৪৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

নল কণ; কখনক্ফুন প্রতি নাগচ্ছধিত্যাহ নহীতি | রুফঘোঃ কুষাচ্ছুনয়োত 0৪২ 
পিভেতি। পিভামহপুরোগ! ব্রগপ্রতয়ঃ | তয়োস্ং প্রভাবমিতি মন্ন্ধঃ 08৩ 

সাত্যকিমিতি | আষতেণ ধষভস্বরেণ, মাধব: কৃষ্ণ: ॥3$॥ 

দারুক ইতি। মন্দেশং সম্কেতম্। অ্পর্ণোচ্ছি তকেতনম্ উদ্বোলিতগরুউ্বভম্ 08৫ 

সইতি। জশ্ন।দিত্যসন্লি ভম্ অগ্রিস্থয্যবছুজ্জলম্ ॥৪৬| 

দারুককে ডাকিয়া আদেশ করিয়াছিলেন বে, তিমি কল্য প্রাতঃক।লে আমার 

রথ সজ্জিত করিয়। রাখি €? ॥8১। 

দেব, গন্ধবর্ব, যঞ্ষ, নাগ, রাক্ষদ কিংব। কোন মানবই কৃষ্ণ ও অঙ্জ্ুনকে জয় 

করিতে সমর্থ হন ন! ॥৪২। 

বর্গ প্রভৃতি দেবতারা ও সিদ্ধেরা কৃষ্ণ ও অঙ্ছ্বীনের "সই অভ্রলনীয় 

প্রভাবের বিষয় জানেন । সে যাহা হউক, সেই যুদ্ধ যেরূপ হইয়।ছিল, তাহ। 

শ্রবণ করুন ॥৪৩।॥ 

রথবিহীন সাত্যকিকে এবং কর্ণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া কুষ্চ বরে 

মহাধ্বনিকারী পাঞ্চজন্যশঙ্গ বজাইলেন ॥৪9॥ 

তখন দারুক সেই শঙ্খধবনি শুনিয়! তাহাকেই সক্গেত মনে করিয়া 

উত্তোলিতগরুডধ্বজযুক্ত সেই রথ কৃষ্ণের জন্য আনয়ন করিল ॥6৫1 

পরে কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সাত্যকি অগ্নি ও সধ্যের হ্যায় উদ্জ্ল এবং 

দারুকসারথিযুক্ত সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥৪৬॥ 

(৪৩)... শণু যুদ্ধন্থ তত্তথা-বঙ্গ বদ্ধ ব। (9৪)."শঙ্খং মহানাদম্..'ব।। 



১২৪৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

কামগৈঃ শৈব্যস্ু গ্রীবমেঘপুঙ্গবলা [হকৈঃ। 
হয়োদগ্রৈর্মহাবেগৈর্গেমভগুবিভূষিতৈঃ ॥8৪৭| 
ঘুভ্তং সমারুহা চ তং বিমানপ্রতিমং রথম্। 

আভ্যদ্বত রাধেম়ং প্রবর্ষন্ সায়কান্ বহুন্ ॥৪৮॥ (বৃগ্মকম্) 
চক্ররক্ষ(বপি তদ1 যুধামন্যুনমৌজসৌ । 
জরদ্রথরথং গ্র(প্য রাধেয়ং প্রভুযুদীয়তুঃ ॥৪৯।॥ 

রাবেয়োহপি মহারাজ! শরবর্ষং সমুৎক্ছজন্। 
অভ্যদুবহ স্রসংত্ুদ্ধে। রণে শৈনেয়মচ্য তম্ ॥৫০॥ 
নৈব দৈব ন গান্বর্বং নান্রং ন চ রাক্ষমমূ। 
তদশ” ভুবি নে। ঘুদ্ধং দিবি বা শ্রুতমিত্যুত ॥৫১।॥ বে 

উপারমত তৎ সৈহ্যাং সরথা শ্বনরদ্বিপষ্ । 

তয়ো দৃষ্টি মহ।রাজ ! কন্ম সপ্ডুউুচেতনম্ ॥৫২। 
ভারতকৌমুদী 

কামগৈরিভি। কানগন্ধাদেব বিপক্ষলংবাধমণো গমনসন্তব ইতি ভাব; | শৈব্যাদীগ্ঠনথ- 

নামানি। ভঙোদটগ্রব্শেটৈত হেমভাটগঃ স্বর্ণালগ্কাবৈবিভূষিতৈত | রাদেয, কর্ণম্ 0৪৭-৪৮। 

চকেতি। চঞ্চরঙ্গে! অন্ভুনস্ত চকরক্ষকৌ। প্রত্যুদীঘতুঃ প্রতুযুজ্জগা : 0৪৯ 

রাদেধ ইতি। শৈনেযং সাতাকিম্, অটাতং বীরধন্মাদ ভ্রঈুম্ ॥৫০। 

নেতি। দেবানাখিদমিতি দৈবম্। এবং সর্বত্র | মং অস্মাডিঃ ১৫১ 

উপেতি। উপারমন্জ যুদ্ধা্িরতম্। সংমৃঢচেতনং খিম্ময়েন লুপ্ত প্রায়চেতনম্॥৫২। 

ক্রমে কামগামী, শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহকন[মধারী, মহাবেগ- 

শালী ও ম্ব্ণলঞ্গারে আলন্কত উত্তম নক যুক্ত এবং বিমানতুল্য সেই 

রথে আরোহণ করিয়া সাতাকি বহুতর বাণ বধণ করিতে করিতে কর্ণের প্রতি 

ধাবিত হইলেন ॥৪৭--৪৮॥ 

তখন অঙ্গনের চক্ররক্ষক যুধামন্যু এবং উত্তমৌজাও জয়দ্রথের রথে 
আরোহণ করিয়া কর্ণের দিকে চলিলেন ॥৪৯॥ 

মহারাজ! কণও অত্যন্তত্রদ্ধ হইয়া বাণবণ করিতে করিতে বীর 

সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫০॥ 

তখন তাহাদের যেরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল, সেরূপ যুদ্ধের বিবরণ আমর! 
ত্বর্গে বা মর্তযে দেব, গন্ধব, অনুর বা রাক্ষপদিগের মধ্যেও শুনি নাই ॥৫১। 

..(৯৮)-০প্রবপন্ সায়কান্ বহুন _বঙ্গ ব্ধ বা। (৫১)..আতমেব চ-পি। (৫২) 
ব্যুপারমত"' পি। 



পর্ববণি অক্টাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১২৪৯ 

সর্বেব চ সমপশ্থান্ত তদ্যুদ্ধমতিমানুষমূ। 
তয়োনৃবিরয়ো রাজন্! সারখ্যং দারুকস্ত চ ॥৫৩। 
গত প্রত্যাগতাবৃতৈর্মগুলৈঃ সন্িবর্তনৈঃ | 
সারথেস্ত রথস্থম্য কাশ্যপেয়স্ত বিশ্মিতাঃ 1৫8॥ 
নতস্তলগত[শ্চৈব দেবগন্ধর্বদাঁনবাঃ। 
অতীবাবহিতা দ্রন্ট,ং কর্ণ শৈনেয়য়ো রণম্ ॥৫৫॥ 
মিত্রার্ঘে তৌ পরা ্রান্তে শুক্সিণো স্পদ্ধিনৌ রখে। 
কর্ণশ্চামরসস্ক।শো ঘুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ ॥৫৬| 

অন্যেম্যিং তো মহারাজ! শরবর্ধৈরবর্ধতাগূ। 
প্রমথ শিনেঃ পৌত্রঃ কর্ণ, সায়করৃষ্টিভিঃ ॥৫৭| 

ভারতকৌমুদী 
সর্ব ইতি। সারথা* সারথাস্ত চম২কারিত।ম্ ॥৫৩। 

গতেতি। আনুন পৌশপুনাম্। কাঠগপেষন্ত দরুক তা 8৫51 

নভ ইতি । অবহিতা অভ্বনিততি এব: 1440 

মিত্েতি। শুমিণৌ পরজ্গাহ কোপমপ্তাপবন্ো বউবতুবিতি শেন 1৫৩| 
অন্যোগ্তমিতি | প্রমথ অধিকং পীচয়ামাল ॥৫৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

ইঞ্টনশিনং ॥২১--২৩। উপাকুল্নন উপদিখন্ 1২৭--৩৩। এগ উখ! ঘখে্টম্ ৩৫759 

সন্দেশ সঙ্গেত্ম্ 08৫76৩। গতিপ্রত্যাগতাভ্যানাবৃুখিবাচরিতৈন গুলৈঃ। কাপের 

মহারাজ! সেই সময়ে হস্তী, অশ্ব রথ ও পদাতিসৈন্যেরা তাহ।দের কাধা 

দেখিয়! বিশ্ময়ে প্রায় লুপ্ুচৈতন্ত হইয়। যুদ্ধ হইতে বিরত হইল ॥৫১॥ 
রাজা! সমস্ত লোকই তখন সেই নরশ্রেষ্ঠ দুই জনের সেই অলৌকিক 

যুদ্ধ এবং দারগুকর সারথ্যনৈপুণা দেখিতে লাগিল ॥৫৩॥ 

রথস্থিত দারুকমারথির গমন, প্রত্যাগমন, বার বার উভয়পাঙ্শে বিচরণ, 

মগুলাকারে বিচরণ এবং নিবর্ন দেখিয়! সকলে বিশ্সিত হইতে থাকিল ॥৫৭। 

আকাশস্থিত দেব, দানব ও গন্ধবেরা কর্ণ ও সাতাকির যুদ্ধ দেখিপার জন্য 

অত্যন্ত অবহিত হইলেন ॥৫৫॥ 

মহারাজ! ক্রোদ্সন্থপ্ত ও পরম্পর স্পদ্ধাযুক্ত, দেবহুলা কর্ণ এবং সত্যক- 

নন্দন যুযুধান আপন আপন মিত্রের জন্য পরস্পর বিক্রম (প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন ॥৫৬। 

(৫৩) সর্ষে চ সম্পশ্ঠাম-"পি। 

১৫৭ 



১২৫০ মহাভারতে দ্রোণ__ 
অ্থযুমীণে! নিধনং কৌরব্যজলসন্ধয়োঃ | 

কর্ণ; শোকপমাবিষ্টে। মহোরগ ইব শ্বসন্ ॥৫৮। 

স শৈনেয়ং রণে তুদ্ধঃ প্রদহম্িব চক্ষুষা | 
অভ্যধাবত বেগেন পুনঃ পুনররিন্দম্ ॥৫৯। 

তন্ত সংক্রুদ্ধম।লে।ক্য সাত্যকিঃ প্রত্যবুধ্যত | 

মহুত। শরবর্ষেণ গঙ্গঃ প্রতিগজং বথা ॥৬০॥ 

তো সমেত নরব্যাছো ব্যাস্রাবিব তরম্িনৌ। 

অন্যেন্যং সংততক্ষাতে রণেহনুপমবিক্রমো ॥৬১॥ 

ততঃ কর্ণ, শিনেঃ পৌত্রঃ সর্বপারশবৈ? শরৈঃ। 

বিভেদ সর্বগত্রেযু পুনঃ পুনররিন্নমমঃ ॥৬২।॥ 

ভারতকৌমুদী 
অমুযোতে। অমুগ্ধান11; অমহমাশত। বৌবাবো। ভবিশ্রবাত।  শ্বসন!শীহ 1৫৮॥ 
দ্বিএ 

] 

৯ যি | হত | সখ্শ? খেনেস মাহাাকমূ ৫৭) 

মি তি তি। প্রতাধুপাতি? ন পুননিবরভত বাবস্াতিখফাপাতি ভব: 0৬০॥ ঞে 

তাবিতি। সেতো মিপিভৌ। তরঙ্ষিনৌ বলবস্ছো। সাহতক্ষাছে গ্রজহ তু; ॥৬১। 
তত ইতি। সর্বেষেবাব্যবেধ পাবখবৈশো ভিমযৈ: 1৬২৪ 

মহ(রাজ ! এবং তাহারা বাণবধণদ্বার পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলেন। 

কিপ্ত সাত্যকি বাণবষণ করিয়া কর্ণকে অধিক গীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥ 

সাত্যকিকর্তৃক ভূরিশ্রবা ও জলসন্দের বধ সহ করিতে না পারিয়া কর্ণ 
শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মহসর্পের ন্যায় শ্বামত্যাগ করিতে থাকিলেন ॥৫৮॥ 

এবং শক্রদমনকারী কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া নয়নদ্বার! যেন দগ্ধ করিতে থ|কিয়। 
সমরাঙ্গনে বেগে বার বার সাত্যকির দিকে ধাবিত হইতে ল।গিলেন ॥৫৯। 

কিন্ত সাত্যকি কর্ণকে অত্যন্থত্রুদ্ধ দেখিয়া-হস্তী যেমন প্রতিহস্তীকে 
প্রহর করে, সেইরূপ বিশাল শরবষণদ্বারা কর্ণকে প্রহারই করিতে 
থাকিলেন ॥৬০। 

ক্রমে ব্যাদ্ের ন্যায় বলবান্, অতুলনীয়বিক্রমশীলী ও নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এবং 
সাত্যকি সম্মিলিত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৬১। 

পরে শক্রদমনকারী সাত্যকি লৌহময় বাণসমৃহদ্বারা কর্ণের সমস্ত অঙ্গ বার 
বার বিদীর্ণ করিলেন ॥৬২।॥ 

(৩১). রণে পরমবিক্রমৌ- বঙ্গ বর্ধ। (৬২)--পুনঃ পুনররিন্মম | পি। 



পর্ববণি অঞ্টাবিংশত্যধিকশততমৌ হুধ্যায়ঃ। ১২৫১ 

সাঁরথিঞ্চাস্ত ভল্লেন রথনীড়াদপাঁতয়ৎ। 

অশ্বাংশ্চ চতুরঃ শ্বেতান্ নিজঘান শিতৈঃ এরৈ? ॥৬৩। 
ছিত্ব। ধবজং রথকৈব শতধ! পুরুঘর্ষভঃ | 
চকার বিরথং কণং তৰ পুত্রস্ত পশ্যাতঃ ॥৬৪॥ 

ততো! বিমনসে। রাজংস্তাবকাস্তে মহা রথ | 

বুষসেনঃ কর্ম্থতঃ শল্য মদ্রাধি পন্তথা ॥৬৫। 

দ্রোণপুত্রশ্চ শৈনেয়ং সর্ববতঃ পর্যবারয়ন্। 
ততঃ পধ্যাকুলং সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৬৬॥ (বুকস) 

তথা মাত্যকিণ। বারে বিরখে সুতজে কৃতে। 

হাহাকারস্ততে। রাজন্! সর্লসৈন্েষভূন্মহান্ ॥৬৭॥ 

কর্ণোহপি বিরথো র।জন্! সাস্বতেন কৃতঃ শরৈঃ। 

দুর্্যে।ধনরথং তুর্ণমারুরোহ বিনিশ্বমন্ ॥৬১॥ 

মানযুপস্তব পুত্রস্ত বল্য!ৎ এভূতি সৌহুদঘ্। 
কৃত র।ভ্যপ্রদাদেন প্রতিজ্ঞ পরিপালয়ন্ ॥উ১॥ (বুঝকম্। 

ইতি 

ভারতকৌমুদী 
61077 ঘর নরকে টের & ৪ রি স্তর 7: ঙা 

সাবখিনিতি 1 কতা নস ডিহ সংহপেরপহতেশনস্থান হিস্মাহ ৬৩৪ 

চিত পল১হ চা ৮, ১1-1রিত 1 শীতল দছমানল শা 15৪ 
125 ও ] গা »হ) কৃ ॥ এক) না নল লা , 2৩| 

মহ নস ঢল, 2 ।:75161 7.5 রঃ ৮ 7 11 »৫ ৩1১৩৮ ণ চা 

তত ইতি | বিনে বিধ্৮ভত1 অন প্রাজ্াঘত ম দয তিবের 50527 উচ॥ 

রি 
খেতি আজে কনে। সর্ধসৈগ্ঠেস বৌরবীদেখু ।৪৭। 

কর্ম ইতি । সাজছেন সাতাকিন।।  গ্তিজ্ঞাৎ তৎসাহাযাকরণশ্তা 1১৮7৬ন। 

এবং একটা ভঙ্সঘারা কর্ণের সারথিকে হথ হইতে নিপতিত করিলেন, 

আর শুধার বাণসমুহদার কর্ণের শ্বেতবর্ণ চারিটা অশ্বকে বধ করিলেন (৬৬ 

মহারজ! ক্রমে সাত্যকি আপনার পুত্রের সমক্ষেই কণের ধ্বটা ও 

রথখ।নাকে শত খণ্ডে ছেদন করিয়া কর্ণকে রথবিহীন করিয়া ফেলিলেন ॥৬3॥ 

রাজা! তাহার পর কর্ণের পুত্র বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য ও (প্রাণের পত্র 

অশ্বথাম! আপনার পক্ষের এই মহারথেরা বিষচিন্ত হইয়া মকল দিক্ হইতে 

সাত্যকিকে বেষ্টীন করিলেন। খন সমস্তই বিশুঙ্খল হইয়া পড়িল, কিছুই 

ঠিকৃ জানা গেল না ॥৬৫--৬৬॥ 

রাজা! সাত্যকি সেইভাবে মহাবীর কর্ণকে রথবিহীন করিলে, সমস্ত 

কৌরবসৈন্থমধ্যে বিশাল হাহ।ক।র হইতে ল।গিল ॥৬৭॥ 

ূ (৬৬) প্রে।ণপুত্রস্ত "পি । 



১২৫২ মহাভারতে দ্রোণ_- 

তথা তু বিরথং কর্ণং পুত্র।ংশ্চ তব পাথিব ! | 
ছুঃশসনযুখান্ শুরান্ নাবধীৎ সাত্যিকিবর্ষশী ॥৭০॥ 

রক্ষন্ 'প্রতিজ্ঞাং ভীমেন পার্থেন চ কৃতাং পুর। | 

বিরথান্ বিহ্বলাংশ্ক্রে ন তু প্রাণৈর্যযোজয়ৎ ॥৭১॥ 
ভামসেনেন হি বধঃ পুত্রাণাং তে প্রতিশ্রুত? | 

পনদুযতে চ পার্থেন বধঃ কর্ণস্ত মংশ্রস্তঃ ॥৭২। 
বধে ত্বকুর্ববন্ যত তে তন্য কর্ণমুখাস্তদ!। 
নাশরুবংস্ত তং হস্তং সাত্যকিং প্রবরা রথাঃ ॥৭৩। 

দ্ৌথিশ্চ কৃতবন্মা চ তথৈবান্যে মহ|রথা। 
নিজিত] ধনুষৈকেন শতশঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঁঃ | 

কাজ্জত। পরলো।কঞ্চ পম্মরাজন্ চ প্রিযুঘ্ ॥৭81 

ভাঁরতকৌমুদী 
তখেতি | বশী স্বাবীনচিন্তঃ এক্রহননলোভেনানভিভূতস্বভাব ইত্যার্থঃ 0৭০1 

রগমিতি। পাথেনজ্ভুনেন। বিরথান্ তিহপাংশ্চ কণাদান্ ॥৭১। 

মস্ত ভীমঃজ্ঞনাভ্য।ং কদ। কা প্রতিজ্ঞ কতেতাাহ জীমেভি।  সভাপবণাদুতে 
দ্রষ্ঠব্যমেতৎ ॥৭২॥ ্ 

বপ ইতি । তশ্য সতাকে?। কণমুখাঃ কণপ্র্িতয় ॥৭৩। 

নরণাথ ! সাত্যকি বাণদ্বারা রথবিহীন করিয়া ফেলিলে, কর্ণ ও নিশ্বাস 

তা।গ করিতে করিতে সত্বর যাইয়া ছুরযো।ধনের রথে আরোহণ করিলেন। 

ব।লাকাল হইতে আপনার পুত্রের সৌহার্দ স্মরণ এবং আপনার পুত্র রাজ্য- 

দান করায় পুর্ধকৃত সাহায্যের প্রতিজ্ঞা রক্গা করতই কর্ণ (ক্লাস্তদেহেও যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন) ॥৬৮-__-৬৯॥ 

রাজা! স্বাধীনচেতা সাত্যকি রথবিহীন কর্ণকে এবং ছুঃশাসন প্রভৃতি 

আপন।র ধার পুত্রগণকে (পারিয়ীও) বধ করিলেন না ॥৭০। 

কারণ, পুবেব ভীম ও অজ্ঞুন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষ। 

করিবার জন্য কেবল তাহাদিগকে ধিরথ ও বিহ্বলমাত্র করিলেন, কিন্তু প্র।ণহীন 

করিলেন না ॥৭১। 

মহারাজ! দ্িতীয় দ্যুতক্রীড়ার সময়ে ভীমসেন আপনার পুত্রগণবধের 

গ্রতিজ্ঞা, আর অজ্ঞন কর্ণবধের শপথ করিয়াছিলেন ॥৭২। 

তখন কর্ণগুভূতি গুধান হীরা সাত্যকিকে বধ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্ট। 

করিয়।ছিলেন, বিস্ত তীহাকে বধ করিতে পারেন নাই ॥৭৩॥ 



অন্ট(বিংশত্যধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১২৫৩ 

কৃষ্ণয়োঃ সদৃশো। বীর্ষ্যে সাত্যকি? সত্যবিক্রম় | 

জিতব।|ন্ সর্ববসৈন্য।নি তাবকানি হনব ॥৭৫॥ 

[পি ভবেল্পোকে পার্ধে। বাপি ধনুদ্ধর? | 

পূর্ববণি 

কৃষ্ধে। ব 
শৈনেযে। বা নরব্যাস্রশ্চতুর্থস্ত ন বিদ্াতে ॥৭৬॥ 

ধুতরা সী উবাচ। 

ভাজন্যং রথম।স্থায়ু বাস্থদেবক্ত সাত্যকি 

বিরথং কৃতবান্ কণং বাসতদেবসমে। ৫ ॥৭৭| 

দারুকেণ সমাঘুক্ভ? স্ববাহুবলদপিতঃ। 

কচ্ছিদন্যং মমারূটঃ ম রথং সাত্যকি? পুন? ॥৭৮॥ 

এত দিচ্ছাম্যহ শ্রোতুং কুশলো সামি ভামিতুম্ | 
অলহযং তমহং মন্যে তন্মমাচচ্ষু সপ্ঠীয় ! ॥৭৯।॥ 

ভারঙকৌমুদী 
খাতি)। পরলোব মুন্তমন্্ণম্ ঈীবনে চ দঙ্মরাজল্া গ্রিমম। যটুপাদোত়্ং ছৌপিরিতি | 

গ্লোব ॥৭991 

(দো ॥৭৫| রুফয়োহিতি। কফ ইতদুনঙ্গাপি নামান্থরমূ। জিত পয হো, রুষাজুনদে 

ইতি | দছদিরে; দহ ন।  উততথ এভিস্তল্যো পঠদ্ধরঃ ১৭৬ 

অছয্যমিতি। অদ্দদ্ ছোতুমশবাম ।৭৭। 

বন্চিত বেধিতুমিচ্ছানীত্ারথ অন্তৎ কুধরথাহ ॥৭৮॥ 

নিপুণ১) অঠহাং কৌরনৈ: সো মনকাম্॥বন। 
রকেছেতি। 

একদিতি | বুখলে 

মা টা উত্তম স্বর্গ, আর জীবিত থাকিয়া অজ্টনের দশুন পাই 

পন্মরাজের প্রাতি এই ছুই কামনা করিয়া সাত্যকি এক ধনুদ্ধারা অশ্বথামা, 

বন্মা, অন্যান্য মহ।রথ এবং শত শত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে জয় করিয়।ছিলেন ॥৭৪। 

অজ্জ্রনের তুলা এবং যথাথবিক্রমশালী সাত্যকি 

মি ঘা 

রাজা! বলে কৃষ্ণ ও 

হ।সিতে হ(সিতেই যেন আপনার সমস্ত সৈন্য জয় করিয়াছিলেন ॥৭৫॥ 

কৃষ্ণ, কিংবা ভরর্ভন, অথবা নরজেষ্ঠ সাত্যকি ইহারা তিন জনই জগতে 

মহাধনুদ্ধীর বলিয়া বিখ্যাত; কিন্ত ইহাদের চতুর্থ কেহ নাই? ॥৭৬ 
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন__“সপ্তয় ! যুদ্ধে কৃষ্ণের তুল্য শক্তিশালী সাত্াকি কৃষ্ণের 

অজেয় রথে আরোহণ করিয়া! কর্ণকে রথবিহীন করিয়াছিলেন ॥৭৭। 

কিন্ত আপন বাভবলে দপিত সাত্যকি দারুকের সহিত মিলিত হইয়া 

আবার জন্য কোন রথে আরোহণ করিয়াছিলেন কি না? ॥৭৮। 

(৭৭) - বাঁভুদেবসম যুধি_পি। (৭6৫) সাভাবিঃ শক্রতাপনঃ পি ব|। 



১২৫৪ মছাভারতে দ্রোণ-- 

সপ্তীয় উবাচ। 
শৃণু রাজন! যথ [রং রথমন্তাং মহামতিঃ | 
দারুকম্ানুজন্ত,ং কল্পনাবিধিকলিতম্ ॥৮১। 

আ়সৈঃ কাঁ্চনৈশ্চাপি পটেঃ মন্নদ্ধকুবরমূ । 
তার।নহত্রথচিতং সিংহপ্বজপতাকিনম্ ॥৮১॥ 

অশশৈর্নাতজবৈধু-্তং হেমভাগুপরিচ্ছদৈঃ। 
সৈহ্ধবৈরিন্দুপস্ক।শৈঃ সর্ববশব্দাতিগৈদূর্টেঃ ॥৮২। 
চিত্রকাঞ্চনসন্ন হৈর্ববীজিমুখ্যেবিশাংপতে ! | 

ঘণ্টাজাল।কুলরবং শক্তিতে ।মরবিছ্যুতস্ ॥৮ ৩॥ 

ঘুক্তং সংগ্রামিকের্ব্যৈর্বহুশস্ত্রপরিচ্ছদমূ । 

রথং সম্পাদয়াম।স মেঘগন্তীরনিম্বনঘ্ ॥৮৪॥ (কুলকম্) 

ভারতকৌমুদী 
শরিতি | বদনাবিপিন| সঙ্খাব বণবিধানাতসারেণ ব দিত সি » আঃ 

মখৈ। অন্ধ বেষ্টিতপীর্ঘপারষূ॥ বাত দৈহাসতুল। €*হি 

শ্ সি সৈণৌ হও 
চ্ঘত১ হণ, 

পঞ্চারাবতৈত। দৈদ্গবৈ2 দিদ্ধুদেশীখৈই) ইনামন্কানৈন আতুল্যশুএবণৈ: রি [তিগৈ, [৩ 4৯- 

ঈশ্বারাধিসতৈ:। চির কাধ নাত; বণনা ধেবাহ তত চার ঘোটকেধু মুখোঃ 

ভে: | ঘণ্টাজাললগ। কিধিখমৃহ ৮ আকুলে! মিশ্রতে। রবে যত তম্চ নতি তোমরা, বিছা 
ইব ধত্র তম বহব, এখখপারচ্ছদ| য্জ তম অন্পাধয়ামাম আনিনার 0৮০-৮৪। 

এই সমস্ত বিষয় আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। স্থল কথা_সাত্যকিকে 

অমি কৌরবপন্ষের অসহা বলিয়াই মনে করি। সেযাহা হউক, সপ্জয়! ভুমি 

বলিতে বড়ই নিপুণ। সুতরাং ভুমি মেই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বল? ॥৭৯। 

সঞ্জয় বলিলেন-_নরনাথ রাজা! পরে যেরূপ ঘটনা হইয়ছিল, তাহ। 

আপনি শ্রবণ'করুন। তদনত্তর মহামতি দারুকের কনিষ্ঠভ্রাত। সন্ধর ষেস্থানে 
অন্ত একখানা রথ আনয়ন করিল; সে রথখানা। যথাবিধানে- সুসজ্জিত, বহুতর 

তারাঁচিহে, চিহ্নিত, সিংহধ্বজ ও পতাকাযুক্ত, কিন্কিণীরবসমন্ধিত এবং মেঘের 

ম্যায় গম্ভীরধ্বনিকারী ছিল; তাহার দীর্ঘ দণ্ডগুলি লৌহময় ও স্বর্ণময় পটে 
বেষ্টিত ছিল এবং তাহার ভিতরে শক্তি ও তোমর বিছ্যতের ন্যায় জ্বলিতেছিল, 

আর নন।বিধ সাংগ্রামিক দ্রব্য এবং বহুতর অস্ত্র ও পরিচ্ছদ রক্ষিত: ছিল; 

(৮০)-- দারুকগ্াম্মজন্ত পম" পি। (৮১) পটেনদ্ধং "সকুবরম্ন পি," পট্টেং সন্দ্ধ- 

কন্ধরম্.. বা। 
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তং সমারুছ শৈনেয়স্তব সৈন্যমুপাদ্রবৎ। 
দারুকোহপি বথাকামং প্রঘযৌ কেশবান্তিকম্ ॥৮৫। 
কর্ণস্তাপি মহারাজ! শঙ্গোক্ষীরপগুরৈ? | 
চিত্রকাঞ্চনসন্নাহৈঃ সদশ্ৈর্রেগবন্তরৈঃ ॥৮৬। 
হেমকক্ষাধ্বজোপেতং কৃ৯গুবন্ত্রং পতাকিনঘ্ । 
অগ্র্যং রথং স্থধন্তারং বহুশস্ত্রপরিচ্ছদম্ ॥৮৭॥ 
উপাজহ্-্তমাস্থায় কর্ণোহপ্যভ্যদ্রবদ্রিপুন্। 

এতভে সর্ববমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৮৮॥ (বিশেষকম্) 
ভূষশ্চাপি নিবোধেমং তবাপনয়জং ক্ষযুগ্। 

একজিংশভব সত! ভীমসেনেন পাতিতাঃ | 

দুম্মখং প্রমুখে কুহা! সততং চিত্রযোধিনন্ ॥৮৯। 

ভারতকৌমুদী 
1 প্রদঘৌ কেশবটজেব প্ুযোদনংপেকঘেতি ভাবা 1৮৫ 

কমলা, হত 1 ক্তিপি উপ্গহ ডি বিতি পাবশ সঙ্গন্ধা | শদ্থগো ববং প|পুবৈঃ শু শট | 

[দগৈঘকনিতি শেন; ভেমকয। আ্বারিজো যুক্তে। মেঃ ধাগসেনোপেতম, কটপুহ স্কাণিতং 

নত প্রল্কশেলক সত ম্ধ তম্। শোভনো যু! সারখিঘ্গ্য তম আস্থা আবহ 0৮৩৮৮ 

আর ভাহাতে বায়ুব ম্যায় বেগবান্, ্ব্ণালঙ্কারে অলম্কৃত, বিচিত্র অর্ণসঙ্জায় 

সজ্জিত, চণ্দের ন্যাঁর শুভ্রবর্ণ এবং সমস্তশব্দসহাকারী চরিটা উত্তম অশ্ব 

সংযোজিত ছিল ॥৮০--৮৪।॥ 

সাত্যকি সেই রথে আরোহণ করিয়া আপনার সৈশ্যের দিকে ধণিত 

হইলেন, আর দারুকও ইচ্ছান্ুমারে বা নিকটে চলিয়! গেল ॥৮৫॥ 

তখন ভৃত্যেরা কর্ণের জন্ত ও একখান! উত্তম রথ আনয়ন করিল; তাহাতে 

্ব্ণরজ্জুবেষ্টিত ধবজ ও পতাকা উত্তোলিত ছিল এখং তাহার ভিতরে একটা। যন্থ 

(কামান), বহুতর অন্ত্রও পরিচ্ছদ রক্ষিত ছিল? আর তাহাতে শঙ্খ ও গোছুঙ্গের 

যায় শুভ্রবর্ণ বিচিত্র ব্বর্ণসজ্জায় সজ্জিত ও বেগবান্ চাঁরিট। উত্তম অশ্ব যেজিত 

ছিল এবং একজন দক্ষ সারথি রহিয়াছিল। কর্ণও সেই রথে আরোহণ করিয়। 

শত্রগণের দিকে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! আপনি আমার নিকট 

যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিষয় এই আপনার নিকট 

বলিলাম ॥৮৬--৮৮॥ 

ূ (৮৬)  কর্ণস্তাপি স্ব] রাজন্!...পি। 



১২৫৬ মহাভারতে 

শতশো। নিহতাঃ শুরাঃ সাহবতেনা জ্ছুনেন চ। 

ভীক্ষং প্রমুখতঃ কৃত্ব। ভগদন্তঞ্চ ভারত !। 
এবমেষ ক্ষয়ো বুভো রাজন! ভুর্মান্সিতে তব ॥৯০। 

ইতি শ্রীনহ!(ভারতে শতপাহজ্্া।ং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভ্রোণপবণি 

জয়দ্রথবধে কর্ণসা ত্যকিযুদ্ধে অক্ট।বিংশত্যধিক- 
শততমোহধ্যায়) ॥০॥ *% 

ভাঁরতকৌমুদী 

দবাভ্যাং ক্গং সঞ্চলঘতি ক ইতি । অপণয়জং ঢনীতিজাতম্। ফটপাদোহযং স্লো কঃ ৮৯। 

শতশ ইতি । সাহ্বতেন সাতাকিন!। বুক্তো। জাত | অরমপি যটুপাদঃ শ্লোক; 1৯০। 

ইতি মৃহামভে(পাধায় ভার ভাচাধ্য-শ্হরিবাসসিদ্ধা গবাগীশভট্রাচামাবিরচিতায়া মহা ভারত- 

টাকারা" ভার তকৌমুধীননাথাদাং দেণপর্বণি জঘুদ্থবণে 

অই্টাবি'শত্যাধিকশততমোহপযাহত ॥০| 

--777( 55) 

[রতভাবদীপঃ 

কগপগোত্রভপন্য ॥৫৪--১৮। রাগান্তাঙ্গপ্রথাশেন কতা প্র হজ এন্যাব্ধাশীকার্হ প্রতিও 

পাঁলএন্ প্রতীঙ্ষমাণঃ, অথব। বাজ।প্রবাশেন হেতুন। £তা” গ্রতিজ্ঞাম অঙ্ছনেনাথাত পৰি 

পালয়ন্ রঞ্চন্ ৪৮৯ -1৩4 এতদিন সাতাকন। ॥৭9--৯০| 

ইতি দ্রোণপর্কণি নৈলকঈীনে শর্ত ভাবদীপে অষ্টাবিশতাবিকখতত মোঠদধত ॥১২৮। 

জে 

রাজা! আপনার ছুনীতিনিবন্গন উৎপন্ন আরও ক্ষয়ের বিষয় শ্রবণ 

করুন-__সবদ। বিচিত্রযো ধা ছুম্মুখ প্রতি আপনার একপ্রিশটী পুত্রকে ভীমসেন 

নিপাতিত করিয়াছেন ॥৮৯। 

আর অল্্রন ভীম্ম ও গগদন্ত প্রভৃতি শত শত বীরকে বধ করিয়াছেন এবং 

সত্যকিও শত শত যোদ্ধাকে বিনাশ করিয়াছেন। ভরতনন্দন রাজা! 

আপনার কুমন্ণাবশতঃ আপনর পক্ষে এইরূপ ক্ষয় হইয়াছে? ॥৯০। 

দারা বা বঙ্গ বর্ধ, **সপ্ুচত্বারিংখদপিকশততমো- 

হধ্যায়ঃ বা রা “..অষ্টচত্বারিংশদবিকশততমোহধ্যায় নি। 
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গু 

ধুতরা্ট্র উবাচ। 
তথাগতেবু শুরেধু তেষাং মম চ সঞ্তীয় !। 

কিং ম্ম ভীমাড্ভুনৌ তত্র সাত্যকিব্ব(করে|ভদ। ॥১। 

সপ্ভঁয় উবাচ। 

বিরথে। ভীমসেনো বে কর্ণবাকৃশল্যগীড়িতঃ | 
অমধবশমাপন্নঃ ফান্তনং বাক্যমব্রবীৎ ॥২॥ 

পুনঃ পুনস্ত,বরক ! মুটকৌদরিকেতি চ। 
অকৃতান্্রক ! ম|যোতসীর্বাল! সংগ্রামকাতর ! ॥৩| 

ইতি মামব্রবীৎ কর্ণঃ পশ্যতস্তে ধনগ্জয় ! | 
এবং বৃক্ত। চ মে বধ্যস্তেন চোক্তোহশ্লি ভারত ! ॥8॥ 

এতদ্বরতং নহাবাহো ! ত্বয়া সহ কৃতং ময়া। 

যথেতম্মঘ কৌন্তেয়! তগ। তব ন সংশয়ঃ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

তখেতি । তথাগতেধু তববন্থেদু ধুঙ্গোছিতেযু সহশ্থিতার্থঃ। সশধঃ পাদপুবদে ১। 

বির ইতি। অন্ববণমাপন্ন অঙ্)বক্রুদ্দ ইতার্থ» ফাল্ধিনমজ্জনমূ্ ॥২। 

পুনরিতি । কণ:ঃ পুনঃ পুনরিতাব্রবাদিতি তাং্পবাম্। হে তৃবরক শ্বশশুগমুখ 1 0৩। 

ইতীতি। পশ্ঠতস্দে পশীন্থু" ভামনাদৃত্য । তেন কণেন 081 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_-সপ্জয় ! পাগুবপক্ষের ও আমার পক্ষের বীরেরা সেই- 
রূপ যুদ্ধোগ্যত হইলে, তখন ভীম, অজ্জবন ও সাত্যকি কি করিলেন ? ॥১॥ 

সপ্তয় বলিলেন_কর্ণ পুরে ভীমসেনকে রথবিহীন করিয়াছিলেন এনং 

কটরবাকোও তাহার গীড়া জন্ম ইয়াছিলেন ; তাহা স্মরণ করিয়। ভীম তখন 
অত্যন্তক্রুদ্ধ হইয়া অজ্ঞুনকে বলিলেন_॥২॥ 

শ্বাশ্হীনবদন ! মৃট! উুদরিক! অস্থে অশিক্ষিত! মূর্খ! যুদ্ধকাতর ! 

তুই আর যুদ্ধ করিস্ না” এইরূপ কর্ণ বার বার আমকে বলিয়াছিল ॥5। 
অজ্জন! তোমার সমক্ষেই কর্ণ আমাকে এইরূপ বলিয়াছিল। ভরত- 

নন্দন! এইরূপ যে বলে, সেমামার বধ্য : অথচ কর্ণ আমাকে এইরূপ 

বলিয়।ছে ॥৪॥ 

১৫৮ 



১২৫৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

পালয় নরশ্রেষ্ঠ ! ম্মরৈতদ্চনং মম । 
1 ভবতি তৎ সত্যং তথ! কুরু ধনঞ্জয় ! ॥৬| 
উর বচনং তন্ত ভীমস্তামিতবিক্রমঃ | 

ততোহড্ছানো ুত্রবীৎ কর্ণ কিঞ্চিদভ্যেত্য সংযুগে ॥৭॥ 
কর্ণ! কর্ণ! বথাদৃষ্টে! সৃতপুত্রান্নসংস্তৃত ! | 
অধন্মনুদ্ধে ! রে মে বন্বং বক্ষ্যামি সাম্পতম্ ॥৮॥ 

দ্বিবিধং কর্ম শুরাণ।ং যুদ্ধে জয়পরাজয়ে। 
তে) চাপ্যনিত্যো রাধেয় ! বাঁপবস্তাপি বুধ্যতঃ ॥৯ 

মমৃর্মঘূ্ঘধানেন বিরথে। বিকলেন্দ্রিয়ঃ | 
মদ্বশ্যস্ত্রমিতি জ্ঞান্বা জিত্ব: জীবন্ বিসজিত? ॥১০॥ 

ভারতকোমুদী 

এত দিতি। রত নিম | এতং ব্রতম্চ ঘখ। রঙ্ষগাধমিত)খ2 14) 

তদিতি | তং ত্রতম্, পাশ কর্ণবদেন রক্ষ ৪৬ 

তদিতি। অভোত্ অগ্রবস্তীভুর, সংযুগে রণাঙ্গনে 0৭1 
কণেতি। হে বৃখাধৃষ্টে। নিক্ষলনুদ্ধে। হে আহ্মমাস্থত। আংসুনৈর প্রথসি )10৮। 
দিবিপমিতি। অনিতো] অনিগ্কতৌ, বাসবস্ত ইন্দন্তাপি, যুপ।| ঘুগ্যমানন্তা ॥৯| 

মুমযুরিতি। যুযুধানেন সাতাকিনা। বিসজিতক্তযকঃ 0১০ 

মহাবান! আমি তোমার সহিত এই নিয়ম করিয়ছিলাম। অতএব 
অজ্জন! ইহ! যেমন আমার রক্ষণীয়, তোম[রও সেইরূপই রক্ষণীয়: তাহাতে 
সন্দেহ নাই ॥৫। 

নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! সেই নিয়ম রক্ষ/ কর, আমার সেই বাক্য স্মরণ কর 
এবং যাহাতে তাভ। সত্য হয়, তাহা কর? ॥৬॥ 

তখন ভীমসেনের সেই বাকা শুনিয়! অমিতবিক্রম অঙ্ছছন রণস্থলে একটু 
অগ্রবস্তী হইয়। কর্ণকে বলিলেন_॥৭॥ 

'কণ! কর্ণ! রথাবৃদ্ধি! স্তপুত্র! আত্মপ্রশংসী! অধর্বুদ্ধি! 
এখন তোমাকে যাহা বলি, তাহা শোন || 

রাঁধনন্দন! যুদ্ধে বীরগণের জয় ও পরাজয় এই দ্বিবিধ কাধ্য। কিন্ত 
যুধ্যম[ন ইন্দ্রের সে ছুইট| অনিয়ত ॥৯। 

তোমার রথ গিয়াছিল, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া পড়িয়াছিল এবং মৃত্যুও 

0) তথধায নরতেষ্ঠ 1. ...পুরৈতঘচনং মম..পি। 
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যদৃচ্ছয়] ভীমসেনং বিরথং কৃতবানপি। 
অধম্মস্ত্েষ রাধেয় ! যত্তুং ভীমমবো চথা? ॥১১। 
নারিং জিন্ব! বিকথন্তে ন চ জঙ্পন্তি ছুর্বচঃ | 
নচ কঞ্চন নিন্দন্তি সন্তঃ শুরা নরর্ধভাঃ ॥১১॥ 
বস্ত প্রাকৃতবিজ্ঞান্তদ্দ্দসি সুতজ !। 
বহ্ববদ্ধমকল্যঞ্চ চাঁপলাদপরীক্ষিতম্ ॥১৩। 

যুধ্যমানং পরাক্রান্তং শুরমাধ্যব্রতে রতন্। 
ঘদবোচোহুপ্রিযং ভীঘং নৈতৎ সত্যং বচক্তুব ॥১৪। 

ভারতকৌমুদী 
যরচ্ছয়েতি | যণৃচ্ছণ। ঈশ্বরেচ্ছধ। ॥ যখ কটবাকাম্ ॥১১॥ 

নেতি। বিকখছ্ছে আন্ম্াঘাং কুবন্ছি ॥১২। 

তমিতি। প্রা্চতবিষ্ঞানে। নীচনুদ্ধিং।  অবদ্ধমলগ্নম্ অকলাঘকলাাণবচনম ॥১৩। 
ঘুধামাণদিতি | আব হতে অঙ্জননিঘমে | ন সভাম্, তদর্থাভাবাহ ॥১৪। 

রতভাবদীপঃ 

রা চুরির হিজরি হা রিরিন সি 1৫ ১০॥ যরচ্ছ্। পৈবধযোগাৎ।১১-৪১। 

তি প্রোএপর্ধবখি ৮ ভারতভাবদীপে উনিংখদপিকখততমোহদা।য়ং ॥১২৯) 

সনিহিত হইয়াছিল; তথাপি ভুমি আমার বধ্য ইহা স্মরণ করিয়। সাভ্যকি 
তোম।কে জয় করিয়।€ জীবিত অবস্থায় ছাড়িয়। দিয়াছেন ॥১০॥ 

ত।'র পর ভুমি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভীনসেনকে রথবিহীন করিতে পারিঘ়া- 
ছিলে; তখন ভুমি তাহাকে যে কটু বাক্য বলিয়াছ, তাহা অধশ্মের কাধ্য 
হইয়াছে ॥১১। 

সাধুগ্রকৃতি নরশ্রেষ্ঠ বীরের! শক্রকে জয় করিয়া আন্মগ্রঘ। করেন না, 
ছুবাক্যও বলেন না, কিংবা কাহারও নিন্দা করেন না ॥১২। 

সুতপুত্র ! তোমার বুদ্ধি নীচ) তাই ভুমি নীচলেকেরই ন্যায় চপলতাবশতঃ 

পর্যয।লোচন। না করিয়া অসম্বদ্ধ ও অকল্যাধকর বহুকথা বলিয়। থাক ॥১৩॥ 

পরাক্রমশালী, বীর ও সঙ্জননিয়মে নিরত ভীমসেন যুদ্ধ করিতেছিলেন, 

সেই অবস্থায় তুমি তাহাকে যেসকল অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছ, তাহা সতা 

নহে ॥১৪। 

(১১) যদৃচ্ছয়া! রণে ভীম* যুধ্যানং মহাবলম্। কখফিদ্বিরথং কহ] বন্ব' কগমভাবিঘাঃ। 

অধন্ধস্থে হুমহাননার্ধ্যচরিতং হি ত২॥ পি বা। (১৩) ' বহ্ববদ্ধনকথ্য্ধ '-পি। 



১২৬০ মহাভারতে প্রোণ- 

পশ্যতাং সর্ববসৈন্যানীং কেশবস্ত মমৈব চ। 
বিরথে। ভীমসেনেন কৃতোহসি বন্ুশো রণে। 
ন চ ত্বাং পরুষং কিঞ্চিছুক্তবান্ পাওুনন্দনঃ ॥১৫॥ 
বন্মান, বহু রক্ষণ শ্রাবিতস্তে বুকোদরঃ। 

পরোক্ষং যচ্চ সৌভদে। বুগ্সাভিনিহতো! মম | 
তম্মাভস্তাবলেপন্ত সগ্ঃ ফলমবা প্রধৃহ ॥১৬। 
ত্বয়া তন্ত ধনুশ্ছিন্নমাত্মনাশায় ভুম্মতে ! | 

তল্মাদধ্যোহসি মে মূঢ়! সভ্ত্যন্থতবান্ধবঃ ॥১৭॥ 

কুরু স্বং সর্ববকৃত্যানি মহতে ভয়মাগতম্। 

হন্তান্মি বৃসেনং তে প্রেক্ষমাণন্য সংযুগে ॥১৮। 

ঘে চান্যেপ্যুপধাস্থন্তি বধিমোহেন মা নৃপাি। 
তাংশ্চ সর্বান্ হনিষ্]ামি সত্যেনাযুধমালভে ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
পৃ্ঠতাখিতি। পরুষং নিষ্টব্। পা ঠুনন্দনো ভীঘসেনঃ| বইপাদোহয, শ্লোকঃ1১৫। 

যন্মাধিতি। তে ত্্যা। সৌডদ্রোহভিমন্টাঃ | অবলেপপ্ত গৰণাদঃ।  অরমপি 
যটুপদঃ শোক ॥১৬| 

তয়েছি। তস্য সৌভদ্রস্ত, ছিন্সং পশ্চ।ধবস্থার 1১৭ 
নুপিতি। সবঞ্গভ্যানি দানভোগাদীনি | বৃষমেণত তছাণ): পুর 0১৮। 
যইতি। সত্যেন উত্তেক সহ্যাতজ্ঞাপনষ, আগতে গপুশামি ॥১আ। 

স্মন্ত সৈন্যের, কৃষ্ণের এবং আমার সমঙ্ষে ভীঘসেন বলবার তোমাকে 

খুদ্ধে রথবিহীন করিয়াছেন) কিছ্ত তোমাকে কোন কট কথা ত বলেন 

নাই ॥১৫॥ 
সে যাহা হউক, তুমি যখন ভীমসেনকে বহু কট কথ! শুনাইয়ছ এবং 

তোমরা যখন আমার অসমক্ষে অভিমন্যুকে বধ করিয়াছ, তখন তুমি সেই 

অহঙ্করকার্ম্যের ফল সগ্ভই পাইবে ॥১৬। 

মু! ছুম্মতি ! তুমি আত্মবিনাশের জন্তাই অভিমন্ট্যুর ধন্ু ছেদন করিয়।ছ। 

অতএব ভ্ৃতা, পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত তুমি আমার বধ্য হইয়।ছ ॥১৭। 

তুমি সমস্ত বর্তব্য কার্ধা কর, তোমার গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। 

আমি তোমার সমক্ষেই যুদ্ধে বৃষসেনকে বধ করিব ॥১৮॥ 

(১৮)-"মৃত্তস্তে ভ়মাগতম্ন.পি। 



বাণ উনব্রিংশদধিকশততমোধধ্যাঁয়ঃ | ১২৬১ 

ত্বাঞ্চ মুঢ়াকৃতপ্রজ্ঞমভিমানিনমীহবে | 

দৃষ্ট ছুর্য্যোধনো মন্দো ভূশং তদ্ন্যতি প।তিতঘ্ ॥২০॥ 
অজ্ঞনেন প্রতিজ্ঞীতে বধে কর্ণসথতস্ত তু । 

মহা'ন্ স্থৃতৃমূলঃ শব্দে! বভূব রথিনাং তদ। ॥২১॥ 

তশ্মিন্ন।কুলসং গ্রামে বর্তমানে মহাঁভয়ে। 

মন্দরশ্মিঃ সহআংশুরস্তং গিরিমুপ(গমৎ ॥২২॥ 

ততো! রাজন্! হৃধীকেশঃ সংগ্রামশিরমি স্থিতম্। 

তীর্ণগ্রতিজ্ঞং বীভৎস্ত্রং পরিষজ্যেদমব্রবাৎ ॥২৩॥ 

দিষ্ট্য। মম্পাদিতা জিষ্গো ! প্রতিজ্ঞ মহতী তয় । 
দিক্ট্য। বিনিহতঃ পার্থ! বৃদ্ধক্ষত্র; মহাম্মজঃ ॥২৪। 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। অকৃতগ্রজমশিক্িতবুদিমূ। নো মূ । পা1তিহত ময়ৈর ॥২০| 

'আন্দরনেনেতি | এক উদ্বেগঠক। কোনলাহনঃ 0১১। 

তশ্মিনিতি । আকুলমতগ্জ।দে বিশুখলযুদ্ধে । মহলা বাঃ ॥২২| 

তত ই্তি। তীণপ্রতিজ্ঞা জ়প্রথবপেন, বীভত্জুমঙ্ছুনষ্ত পরিপঙ্গা আপি ॥১৩। 

দিষ্টযেতি | দিষ্ট্যা ভাগোন। আগিজেন জয্পখেন সহেতি মহাকজঃ 0২৪| 

এবং অন্য থে সকল রাজা বৃদ্ধিমোহবশতঃ আমার নিকট উপস্থিত ভইবেন, 

সামি ভাহাদের সকলকেও বধ করিব; এই সত্য জখপনের জন্া এই অন্তস্প 

করিতেছি ॥১৯ 

মূঢ! ভুমি অশিক্ষিতবুদ্ধি ও অভিমানী, হোনাকে আনি যুদ্দে শিগাতিত 

করিব; তাহ। দেখিয়। মুঢ ছুধ্যোধন গুরুতর সম্থুপু হইবে? ॥১০॥ 

অঞ্জন কর্ণপুত্র বৃষসেনের বধবিষয়ে প্রতিজ্ঞ! করিলে, তখন রখাদিগের 

মধ্যে অতিবিশাল ও হুমুল কোলাহল উখিত হল ॥১১। 

মহাভয়ঙ্কর সেই বিশৃঙ্গল যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, অ্টকিরণ এর্্য ক্রমে 

মস্তাচলে গমন করিলেন ॥২১॥ 

রাজা! তাহার পর কৃষ্ণ সমরসম্মুখে অবস্থিত গ্রতিজ্ঞার উদ্তাণ আঙ্টনকে 

আলিঙ্গন করিয়। এই কথা বলিলেন-॥২৩॥ 

“জিফু।! তুমি ভাগ্যবশতঃ মহাপ্রতিজ্। রদ্ষ। কিয়াছ এন; প্রথানগন ! 

হ্দি ভাগ্যবশতঃ পুত্রের সহিত বৃহৎক্ষত্রকে বধ করিয়াছ ॥১৪॥ 

৪২ 

(২১) "'বধে সৃতন্থৃতন্ত তুপি। (২২)অপ্তং  গিরিদুপারব২পি ঝা 



১২৬২ মহাভারতে দ্রোণ--- 

ধার্র।স্রবলং প্রাপ্য দেবসেনাঁপি ভারত !। 

মীদেত মরে জি! নাত্র কাধ্য। বিচাঁরণ। ॥২৫) 

তং পশ্য।মি লোকেযু চিন্তয়ন্ পুরুষং কচি । 

দূত পুরুদব্যস্র ! ব এতদ্যোধয়েছলম্ ॥২৬॥ 

মহ প্রভাব বহুবস্তয়। তুল্যাধিকাপ বা। 

মমেত।? পৃথিবাপালা বার্ড -১৭ কারণাৎ ॥২৭।॥ 
তে ভ্বাং প্রাপ্য রণে তুদ্ধা নাভিবন্তি দংশিতঃ 
তব বীর্য" বলঞ্চেব পাকে পবন ॥২৮| 

নেদৃশ এরুয়ৎ কশ্চিদ্রণে ক ং পরা ক্রমম্। 

নাদ্ং শং কৃতবা নগ্ হমেকঠঃ শঞত পন? ॥২১ 

এবমেব হতে কর্ণে মানুবদ্ধে রা ক্সশি | 

বদ্ধযধ্য।মি ভৃয়ন্তাং বিজিতারিং হতদ্বিষমূ ॥৩০। 

ভারতকৌমুদী 
ধানেছি। ধকরাষ্ীবল* ছুষ্যোপনসৈন্যম্।। শীদেত অবসনপ। ভবেহ ॥১৫। 

নেতি। হাতে তা বিনা ॥২৬। 
দহেভি। তুপ্যাদিকাপি ইত্রাতয়ন্রাপি বিমগলোপেকপি মন্ধিরাধঃ ২৭ 

ত ইতি। নাভি সম্মুথে ন বউন্ধে, দংশিতাঃ রত সনগাতাঃ 0২৮] 

নেভি। পরাঞ্মং নহাশক্তি প্রকাশম্ ॥২৪॥ 

এবমিতি । সাগবন্ধে অগচরসহিতে | বদ্ধরিযামি আলিঙ্গনাদিন। প্রমোরখিযামি। ভু 

পুনরপি, বিজিতা অরয়োহপকারিণো যেন তম, হতা দিষঃ কেবলদ্েমিণশ্চ ঘেন তম্ "৩০। 

ভরতনন্দন জিষু।! দেবটসন্যও যুদ্ধে ছুধ্যোধনসৈন্যের নিকটে উপস্থিত 

হইয়। অবসন্ন হয়: এ বিষয়ে কোন বিচারই কর্ধবা নহে ॥২৫। 

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি চিন্তা করিয়।ও ত্রিভুবনে কোথাও উমি ভিন্ন এমন 

কোন পুরুষ দেখি না, যিনি এই সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ॥২৬। 

তোমার সমান, কিংবা তোমা অপেক্ষা অধিক মহা প্রভাবশালী বনু রাজ! 

দুধ্যোধনের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন ॥২৭॥ 

যুদ্ধসজ্জ।য় সজ্জিত ও গ্রুদ্ধ সেই সকল রাজা যুদ্ধে তোমাকে পাইয়া আর 

সম্মুখবর্থী হন না। সুতরাং তোমার বল ও বিক্রম-কুদ্র, ইন্দ্র এবং যমের 

বলবিক্রমের তুল্য ॥২৮॥ 

শক্রতাপন ! তুমি একাকী আজ যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ। 

এফপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥২৯॥ 

রন 



পর্ববণি উনত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ | ১১৬৩ 

তমজ্জনঃ প্রত্যুবাচ প্রসাদীভব মাধব !। 

প্রতিজ্ঞেয়ং ময়। তীর্ণা বিবুধৈরপি দুস্তর। ॥৩১। 
অনাশ্র্যে। জয়স্তেষাং যেষাং নাথোহসি কেশব ! | 

ত্বপ্রসাদান্মহীং কৃৎম্ং সম্প্রাপ্যতি যুধিভিরঃ ॥৩২। 
তবৈব ভারো বাঞ্চেয়! তবৈব বিজয়ঃ গ্রভে।!। 
বর্ধনীয়াস্তব বয়ং প্রেম্াশ্চ মধুসুদন ! ॥৩৩! 
এবমুক্স্ততঃ কুষ শনকৈর্বাহ্য়ন্ হয়।ন্। 

দর্শয়ামাস পার্থায় ক্র রমায়োধনং মহৎ ॥৩৪॥ 

কুষ্ণ উবাচ । 

প্রার্থযন্তে। জয়ং যুদ্ধে প্রথিতঞ্চ মহদ্যশঃ। 

পৃথিব্যাং শেরতে শুরা পাখিবাস্্চ্ছরৈহতা? ॥৩৫। 

ভারতকৌমুদী 
ভতমিি। গ্রসাদাদভুগ্রচাহ | বিবুপাদেটনিরূপি "৩১। 

অনাশ্চমা উডি। নাথে। রক্ষক | কুতলতি সর্বাম্। সম্তাবনেষম্ (৩১। 

তবেনতি। ভারে। শিধাহা। পাগুবব!জেরান্ধারঃ| বদ্ধণীয়া উত্লেঘত প্রেম উভাঃ ॥৩2| 

এবদিতি | বাভয়ন্ চালদন্। এ রং ভীমণমূ, আয়োপন" রণস্থুলম্ ॥৩৪॥ | 
চ করার ্ 

প্রার্থঘন্ধ ইতি | জাঁবনে জয়মূ। মরণে চ মহদঘশ ইতি ভাব ॥৩৫। 

শর্ুগণের পরাজয় এবং ধিদ্ধেষিগণের বিনাশ করিয়। ভুনি পুনরায় যখন 

আনুচরবর্গের সহিত ছুবাত্ম। কর্ণকে বদ করিবে, তখন আমি আবারও তোমাকে 

এইরূপই সংবদ্ধিত করিব? ॥৩০॥ 

তখন অজ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন_“মাধব ! তোমার অন্তগ্রতেই আমি এই 

দেবগণেরও ছুস্তর প্রতিজ্ঞ হইতে উত্তীর্ণ হইয়।ছি ॥৩১। 

কেশব! ভুমি যাহাদের প্র, তাহাদের জয়লাভ করা আন্চধা নহে 

আমি আঁশা করি- যুধিষ্ঠির তোমার অন্ুগ্রহেই সমগ্র পৃথিবী লাভ 

করিবেন ॥৩২॥ 

প্রত বৃষ্চিনন্দন! এ তোমারই ভার এবং তোমারই জয়। মধুঙ্গদন । 

তুমি আমাদিগকে সংবন্ধিত করিবে, আমরা তোমার ভত্য ॥৩৩। 

অঙ্ছুন এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ ধীরে ধীরে অশ্বঞ্চলিকে চালাইতে থ|কিয়। 

অর্জনকে ভীষণ ও বিশাল রণস্থল দেখাইতে লাগিলেন ॥59। 

(৩৩) তবৈষ ভারং...পি, তব প্রভাবঃ."বা। (৩৫) প্রথিতং সুমহদযশঃ...পি। 



১২৬৪ মহাভারতে দ্রেণ-- 

বিকীর্ণশস্ত্র ভরণ। বিপন্নাশ্বরথদ্বিপাঃ। 
স”চ্ছিন্রভিনমন্তর ণে। বৈরুব্যং পরমং গতাঃ ॥৩৬। 
মসনু। গতমত্্শ্চ প্রভয়া পরয়া বুতাঃ | 

সজীব। ইব লক্ষ্যন্তে গতসন্ত! নরাধিপাঃ ॥৩৭॥ 
তেখ।ং শরৈঃ স্বর্ণপুষ্ৈঃ শস্ত্ৈশ্চ বিবিধৈঃ শিতৈঃ | 
বাহনৈরায়ধৈশ্চেব সংপূর্ণ[ং পশ্য মেদিনীম্ ॥৩৮। 
বন্মভিশ্চম্মভিষ্ঠারৈঃ শিরে।ভিশ্চ সকুগুলৈঃ। 
উদ্ীষৈমুকুটেঃ অগৃভিশ্চ ড়ামণিভিরম্থরৈঃ ॥৩)। 
কসুত্রেরঙ্গদৈশ্চ নিক্ষেরপি চ স্থপ্রভৈঃ | 

আন্যৈন্চ।ভরপৈশ্চিন্রৈর্ভতি ভরত ! মেদিনী ॥৪০॥ (বুখাকদ্) 

ভারতকৌমুদী 
বিকীর্ণোতি। মণক্ফিমানি ডিন্াানি ৯ মন্মাণি য্যোৎ ছে, বৈক্লবামাবুলতাম্ ॥৩%| 
মেতি। মস্থাঃ ৮%]1ব15 গতসন্ধ। নির্গতপাবাঃ | গতসন্ব। অপি সঙ্গীব। ইব ॥৩৭| 

ত্রেসামিতি। শিতৈঃ গপারৈহ | সম্পূর্াং ব্যাপ্তাম্ত মেদিনীত মমরকমিম্ ৪৩৮৪ 
বন্মভরিতি। আশ্ভিরাল।ভি অঙ্বরৈবদ্ৈ | নি্দৈধক্ষোভূঘনৈ ॥৩৯-৪০| 

কৃষ্ণ বলিলেন__“অজ্ছন! বীর রাজারা যুদ্ধে জয় বাঁ প্রথিত মহাঘশ কামনা 

করিয়া তে।ম।র বাণে নিহত হইয়। ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৩৫॥ 
অস্ত্র ও অলঙ্কার ইতগ্ততঃ বিক্ষিপু রহিয়াছে; হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট 

হইয়াছে; এনং মন্মদেশ ছিন্ন-ভিন হইয়। গিয়াছে: স্থতর।ং যে।দ্ধার! অত্যন্ত 

আকুল হইয়া রঠিয়াছেন ॥৩৬॥ 

অনেকের প্রাণ আছে এবং অনেকের প্রাণ গিয়াছে, ধাহ।দের প্রাণ 

গিয়াছে, সেই রাজ।রাও বিশেষ কান্তি প্রকাশ পাইতে থাকায় সজীবের হ্যায় 
দৃষ্টিগোচর হইতেছেন ॥৩৭। 

অজ্ঞন! দেখ-তাহাদের ব্বর্ণপুঙ্খ বাণ, নানাবিধ সুধাঁর শন্স ও অস্ত্র এবং 
বাহনদ্বরা সমরভূঘি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥৩৮। 

ভরতনন্দন! চণ্ম, বন্ম, হার, কুগুলযুক্ত মস্তক, উষ্দীষ, মুকুট, মালা, চুড়মণি, 

বস্ত্র, কণ্টস্ত্র, কেধূর, উজ্জল বক্ষোভূষণ এবং বিচিত্র অন্তান্ত অলঙ্কারদ্বারা সমর- 
ভূমি শোভা পাইতেছে ॥৩৯-৪০। 

(৩৬) --বিপশ্নাশ্চ রথদিপা$--বঙ্গ বন্ধ । (৩৯) বশ্মভির্মণিভিহারৈ:-.পি 1 (৪০) ইতঃ 

পরং পঞ্চদশ শ্লে।ক। অধিকাঃ পি বঙ্গ বদ্ধ) বহুষু পুস্তকেষস্থিতেঃ | তে চ যথা 

অন্তকর্মৈরপাসদৈ: পতাকাভিধ্ব দৈস্তথ। উপস্বরৈরধিষ্ঠানৈরীষাদ গুকবন্ধুরৈঃ ॥১ 



পর্ববণি উনভ্রিংশদধিকশততমো হধ্যায়ঃ | ১২৬৫ 

স দর্শয়মেব কিরীটিনেহরিহ। জনার্দনস্ত।মরিভূমিমগ্জস। | 
অজাতশক্রং সমুপেত্য পাগুবং নিবেদরামাস হতং জয়দ্থম্ ॥৪১॥ 

ইতি শ্রীমহ(ভ।রতে শতপাহজআ্্যাং সংহিতায়1ং বৈয়াসিক্যা দ্রোণপর্ববণি 

জযুদ্রখবধে অর্ভ্বনস্থ যুদ্ধভূমিদর্শনে উনত্রিংশদধিক- 
শততমো হধ্যায়? ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। অরিহা শত্রহস্থ!, অরিভূমিৎ শক্রযুদ্ধভূমিম্, অগ্চস। দ্রুতম্ 0৪১] 

ইতি মৃহামহোপাধাদ-ভারতাচাধ্য-্রহরিদামসিদ্ধান্বাগীশভট্রাচাষ্যবিরচিতায়াং মহাভারত- 

টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং দ্রোণপর্ণি জন্বদূথ বর্ধ 
উনমিংধিরশহহমোহাযার || 

এইভাবে শক্রুহস্ত! কৃষ্ণ অঙ্ফুনকে রণভমি দেখাইতে দেখাইতে দহ যাইয়। 

জ[তশক্র যুধিষ্টিরকে জানাইলেন যে, জয়দ্রথ নিহত হইয়াছেন' ॥3১। 

চক; প্রথথিইতশ্চিটঅরটক্ষ বভবা রণে। যুটগর্োক্কৈত কলাপৈশ্চ ধ্ভিঃ সারকৈস্থথ| ॥২। 

পরিগ্েটৈঃ কুখাভিশ্চ পরিণৈবস্কীনৈদ্তথ! | শকিভিতি ০ রর শলৈ, পরশ্বনৈত ॥৩। 

প্রাসৈ্চ ভোমটবন্চ কুটন্দ্টভিরের চ। শভব্'ভিহুযুস্তীি। ; পরখতিস্তথ। ॥৪॥ 

মুষলৈমুদ্দগতরশ্চৈব গদাতিং কুণপৈস্তথ| | আবপবি রি কঘাভিভরতম্ 51 ॥৫1 

ঘণ্টাতিশ্ঠ গছেন্দ্াণাং ভাটগশ্চ বিবিখৈরপি। আগ্ভিশ্চ নানাভরশৈর্বা শৈশব মৃহাধনৈহ। 

অপবিদৈর্্বতে। ভূমিগ্র টিহ্দ্ৌরিব শারদী ॥৮| 

পৃথিবযাং পথিীতেতো; পুধিবীপতরে| হভা2। হা স্পা; কান্তাশিব প্রিরাম্॥ 

ইমাংশ্চ গিরিকট।ভান্ নাগানৈরাবতোপমান। ক্গরতঃ খোশিতং ভুরি শস্মচ্ছেদদরীদুখেঃ ৮০। 

দরীমুথরিব গিবীন্ গেরিকাদুপরিন্রধান। তব ৭ । পঠ নিষ্টনতঃ ক্ষিতে ॥৯| 

হয়াংস্চ পতিতান্ পশ্ন বর্ণভাগুবিভষিতান্। গন্ধর্বনগরাকারান্ রখাংশ্চ পিহতেশ্বরান্ ॥১০। 

ছিন্নসনজপতাকাক্ষান্ বিচক্রাণ্ হতসারথান্। নিকুভববরযুগান্ ভগ্েশাবগ্ঠুরান্ প্রতে। 1 0১১। 

পশ্ঠ পার্থ! হতান্ ভূমৌ বিমানে।পমদর্শনান্। প্তীংপ্চ শিহতান্ বীর! শতশোহ্থ সহস্রশঃ। 

ধডতিশ্ন্মভৃতঃ শয়ানান্ রুধিরোক্ষিতান্। মহীঘাপিঙ্গা সর্বাঙগৈ: পাং সপনসথশিরোকুভান্। 

পশ্ঠ মেধাগ্রহাবাহো! ত্বচ্ছরৈতিন্রবিগ্রহান্ ॥১৩। 

নিপাতিতদ্বিপরথবাজিসঞকু লমহগসা পিশিতসমুদ্ধকদ্মূম্। 

নিশাচরশ্ববৃুকপিশাচমোদনং নহীতলং নরবর । পা দুদু শন 1১51 

ইদং মহবযাপপছতে প্রো! রণাজিরে কম্ম ফখোহিবদ্ধনমূ। 

শততক্রতৌ চাপি চ দেবসত্তমে মহাহবে জব্র,যি দৈত্যদানবান ৪১৫ 

* £...মটুচহ্ারিংশদধিকখততমোহ্ধ্যায়ত বঙ্গ বদ্ধঃ অষ্টচহারিংশধিকএততমোহপহাযত 

বা রা, €..একৌন্পঞ্ধানদদিকশততমোহধ্যায়ট ছি 

৯৫০ 



ত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ং | 

সপ্তয় উবাচ। 

ততো রাজানমভ্যেত্য ধরন্মরাজং যুধিষ্ঠিরমূ । 
আচচক্ষে গ্রহ্ষ্টাত্বা হতং পার্থেন সৈম্ধবমূ ॥১। 

দিষ্ট্য! বর্ধসি রাজেন্দ্র! হতশক্র্নরোভম !। 

দিষ্ট্য] নিস্তীর্ণবাংশ্চৈব প্রতিজ্ঞামনুজস্তব ॥২। 
স ত্বেবমুক্ভঃ কৃ্ণেন হষ্টঃ পরপুরগ্য়ঃ | 
অবতীর্ধ্য রথান্দ্র'জ। পর্যঘজত কেশবম্ ॥৩| 

সংপ্রহ্থষ্টমন! রাজন্! ধর্ম্মরাজে! যুধিষিরঃ | 
সংনৃকেক্িয়চিন্াক্্া নাশ কদ্বভ,যোজপা! ॥৪ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। প্রহষ্ন্স। কৃষ্ণ, পার্েনজ্ুনেন, সৈন্ধবং জয়দ্রথম্ (১1 

দিষ্টেতি। ষট ভ!গোন, বদ্ধনি বদ্ধসে উন্নতে| ভবসীতার্থ: ॥২1 

সইভি। পধ্যষূজত আলিঙ্গৎ ॥৩| 

সমিতি ।  অংপ্রষই্াঃ সম্প্রহর্ষেণোতফুল। ইন্দিছ়ে নয়নে চিত্তঘান্! চ যত সং দজস। 

বলেন 89) 

সঞ্জয় বলিলেন_ মহারাজ! ভাহার পর কৃষ্ণ হষ্টচিতে ধন্মরাজ রাজ! 
যুধি্টিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন-__“অজ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিয়া- 
ছেন ॥১॥ 

নরোন্তম রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনার শক্র নিহত হইয়।ছে, ভাগ্যবশত; আপনি 
উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং ভাগ্যবশত: আপনার কনিষ্ঠশ্রাতা প্রতিজ্ঞা হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়।ছেন? ॥২॥ 

কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, বিপক্ষনগরবিজয়ী রাজ! যুধিষ্টির হষ্ট হইয়। রথ হইতে 
অবতরণ করিয়। কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৩॥ 

রাজা! আনন্দে যুধিষ্টিরের নয়ন, মন ও প্রাণ উৎফুল্প হইলে, তিনি কিছু 
কাল বলে (জোরে) কথা বলিতে পারিলেন না ॥৪॥ 

চা 'ববন্দে সং হটাত হতে পার্থেন সৈদ্ধবে__নি | 



ব্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১১৬৭ 

মুহুর্তমিব হর্ষেণ তুষ্ীং ভূত্বা মহামতি | 

ততো! হ্ধান্বিতো রাঁজা হর্ষ শ্রু্ল,তলোচিনঃ | 
উবাচ পরমগ্রীতঃ মগদ্গদমিদং বচঃ ॥৫॥ 

প্রিযমেতছুপশ্রত্য ত্ব্তঃ পুর্ষরলোচন ! | 
নান্তং গচ্ছামি হ্ষস্ত তিতীরুরুদধেরিব ॥৬| 
অত্যদভুতমিদং কৃষ্ণ! কৃতং পার্থেন ধীমতা। 
ত্বয়। গুপ্তেন গোবিন্দ! স্তা পাঁপং জয়দ্থম্ ॥৭॥ 

কিন্ত নাত্যদূতং তেষাঁং যেষাং নম্ত্রং সমা শ্রয়ঃ | 

স্থিতঃ সর্বাত্মন। নিত্যং প্রিষেঘু চ হিতেযু চ ॥৮। 

ত্রাঞ্জেবাশ্মাভিরাশ্রিত্য কৃতঃ শস্ত্রসমুদ্ভম? | 

ভরৈরিবাস্থরবধে শক্রং শক্রানুজাহবে ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
নুহরিমিতি । ভফীং হধেণ খাক্যান্ষুরণাশীরবঃ | ষপাদোহয়ং শ্লোক 0৫। 

প্রিঘমিতি। হে পুধরলোচন। পদ্মনয়ন। | তিতীযুন্তপ মিল্টুঃ 1৬ 
অতীতি । ইদং কম্ম। পার্থেনাজ্ঘ্রনেন। গ্প্েন রঙ্ষিতহেন, দ্ত। নাশমত। ॥৭। 

কিন্দিতি | শঃ অন্দাকমূ। সবাম্মনা সর্ববগ্রযত্রেন ॥৮| 

তামিতি। শঞনিশ্ম। হে শক্লাজজ ! বামনরূপেণেন্্রািজ 1 |ন॥ 

তংকালে আনন্দাশ্র নির্গত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নয়নযুগল আপ্লুত করিল এবং 
মন উত্কুল্প হইল ; তাই তিনি কিছু কাল নীরব থাকিয়া গদ্গদভাবে এই কথ! 

বলিলেন-_৫॥ 

'পদ্মনয়ন কৃষ্ণ! সযুদ্রতরণেচ্ছ, লোক যেমন তাহার শেষ পায় না, সেইরূপ 

আমি তোমার নিকট এই সংবাদ শুনিয়া আনন্দের শেষ পাইতেছি না ॥৬। 

কৃষ্ণ! তুমি অজ্ঞুনকে রক্ষা করিতেছিলে; তাই ধীমান্ অজ্দ্রন পাপাস্ম৷ 

জয়দ্রথকে বধ করিয়া অতিশয় অদ্ভ,ত কার্ধযাই করিয়াছেন ॥৭| 

তবে, তুমি সর্বদা সর্ববপ্রযত্ধে প্রিয় ও হিত বিঘয়ে যাহাদের আশ্রয়, 

তাহাদের পক্ষে এট। অত্যন্ত অদ্ভতও বলিতে পারি না ৮ 

উপেন্দ্র! দেবতারা যেমন ইন্দজ্রকে আশ্রয় করিয়া মন্থরবধে অস্ত্রোদ্ষোগ 

করিয়।ছিলেন, আমরাও সেইরূপ তোমাকে অবলম্বন করিয়াই যুদ্ধে আস্ত্রোদ্- 

যোগ করিয়।ছি ॥৯॥ 



১২৬৮ মহাভারতে দৌণ 

অসন্তাব্যমিদং কথ্ম দেবৈরপি জনাদ্দন !। 

ত্রদবুদ্ধিবলবীর্ষ্যেণ কৃতবানেব ফান্ুনঃ ॥১০॥ 

বাল্যাৎ প্রভৃতি তে কৃষ্ণ! কন্মাণি শ্রুতবানহম্। 

অগানুষাঁণি দিব্যানি মহ'ন্তি চ বহুনি চ॥১১॥ 

যদৈবানুগৃহীতাঃ ম্মস্ত্রয়! জেহানুরাগতঃ | 
তদৈবজ্ঞাপিঘং শক্জন্ হতান্ প্রাপ্তাঞ্চ মেদিনীম্ ॥১২। 

ভারতকৌমুদী 

অসভ্ভাবাদিতি । অসনাব্যং মনসাপ্যভাবনীধম। ঘান্ুনোহজ্ভুনঃ ॥১০। 

বাল্যাদিতি। কশ্মাণি পুতনাবধাদীনি। এতেন শ্রভাগবতাদিবৃন্া্; "গৃহীত, 1১১ 

খদেতি। স্মে। বয়ম্। অজ্ঞানিষং জ্ঞাতবানন্মি ॥১২॥ 

জনাদান! একাধ্য দেবগণের€ অভাবনীয় ছিল। কিন্তু অজ্জুন তোমার 

বৃদ্ধি, বল ও বিক্রমে ইহ! করিয়াই ফেলিয়াছেন ॥১০॥ 

কৃষ্ণ! আমি তোমার বাল্যকাল হইতেই তে(মার অলৌকিক, আছুত, 

গুরুতর ও বন্ছতর কার্ধা শুনিয়া! আসিতেছি ॥১১॥ 

কেশব! তুমি যখনই স্লেহ ও অন্রাগবশত:; আমাদের প্রতি অনুগ্রহ 

করিয়াছিলে, তখনই আমি বুঝিয়।ছিলাম যে, আমাদের শক্রগণ নিহত হইয়াছে 
এবং আমি পুথিবী লাভ করিয়াছি? ॥১২।॥ 

(১০)-**হতবানের ফান্ঠনঃ-পি। (১২) ইত পর" বিংখতিঃ শ্লোক অনিকা: পি বঙ্গ 

বদ্ধ। বুধের পুগ্কেবস্থিহেঃ | তে চ যথা 

মার্কতে়ঃ পুবাবমিশ্চরিতজন্তবানঘ! | মাহাস্মামনভাবঞ্চ পুর| কীিতবাম্মনি; ॥১। 

অগিতে। পেবগন্চেব নারদণ্ঠ মহ্াতপাঃ | পিতামহশ্চ দে ব্যাসস্থামাহুবিপিমুমম্ ॥২। 

ত্বং তেজস্বং পরং প্রন্ধ তং সতাং ঝা মহনপঃ। তং শেফদ্ুং যশন্চাগ্রাং কারখং জগতহ্থা ॥৩| 

তয় কষ্টমিদং সর্ববং জগ স্থাবরজঙ্গমম। প্রলয়ে সমষ্টপ্রাপ্থে হা" বৈ নিবিশতে পুনঃ 19) 

অনাদিশিশনং দেবং বিশ্বস্তেখং পি প্/তারমজমব্যক্তমানুর্কোদবিদো৷ জনা: 1৫8 

ভূভাত্মান" মহা গ্ান্ষনস্থং বিশ্বতোমুখম্। অপি দেব ন জানন্ছি গুহ" স্বাছ্ধং জগংপতিম্ (৬ 

নারায়ণং পর" “দবং পরদান্ব(ণমীশ্বরম্। জ্ঞানযোনিং হরিং বিফুং মুদুক্ষণাং পরায়ণম্ ৭ 
পরং পুবাণং পুর'মং পুরাখানাহং পরঞ্চ যহ। প্রপদ্ত্ড %*াং পরম" পর। ভূতিব্বিপীয়তে ॥৪। 

যং গণ্ডি চতুরো বেদ] ধশ্চ বেদেধু গাধতে | তং প্রপদ্ধ মহান্ছানং উতিমঙ্্রাত্যন্ঘমাম্ ॥৯। 

এবম।দি গুণানাং তে কম্মবাং দিবি চেহ চ। সি সংখা তাত | শ বিদ্যাতে 

সর্ববতো রঙ্ষণীয়া: স্ম সশক্রাণাং দিবৌকসাম্। যস্কং সর্ব গুণোপেতঃ সহ্য উপপাদিতঃ ॥১১॥ 

ইতোবং ধশ্মরাছেন হরিরুক্তো মহযশা: | অঙগবূপমিদং বাকাং প্রতুযুবাচ জনাদ্দিনঃ ॥১২। 
ভবতস্ুপসোগ্েণ দন্ষেণ পরমেণ চ। সাধুৃহাদাজ্জবাচ্চৈব হত: পাপে। জয়রথ) 0১৩| 



প্র্ববণি ত্রিংশদধিকশততমৌহ্ধ্যায়ঃ | ১২৬১ 

ইত্যুক্ভোৌ তৌ মহাক্নীনাবুভৌ৷ কেশবপাগুবৌ | 
তাঁবক্রতাং তদা কৃষ্ণো রাঁজানং পৃথিবীপতিূ ॥১৩। 
তব কোপাগ্রিনা দগ্ধঃ পাপে রাজা জয়াদ্রথঃ | 
উদীর্দঞ্চাপি সমহদ্ধার্ভরা ্্রবলং রণে ॥১৪। 
হন্যতে নিহতের বিনজ্ষ্যতি চ ভারত !। 
তব ক্রোধহতা হোতে কৌরবাঁঃ শত্রসুদন ! ॥১৫। 
ত্বাং হি চক্ষুণং বীরং কোপয়িহথা স্ুযোধনঃ | 

সমিত্রবন্ধুঃ সমরে গ্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি ছুম্মতিঃ ॥১৬॥ 

ভারতকোমুদী 
ইভাতি। কৃষে কৃষ্কাজ্জনৌ, রাজানং যুধিষ্টিরম্ ॥১৩| 
তবেতি। উদীর্ণদুদ্যতধ্াাপি ৷ ধাত্তরাগ্রবলং দগ্ধমিত্যন্ষঙ্গ: ॥১৪। 

হন্যত ইতি । পূর্বার্ধে ধার্তরাষ্টধলফিত্যনকৃন্ভিঃ | তত্ব কারণং হব জোধহত। ইতি ॥১৫॥ 

হামিতি। চঙ্ষুষ। দৃষ্টযব হন্ীতি চক্ষুষ্া। তম্। ভপঃপ্রজাবাদিতি ভাব: ॥১৬। 

যুধিষ্ঠির এইভাবে সেই মহাত্মা! কৃষ্ণ ও অজ্ঞনকে বলিলে, ঠাহ!র।ও তখন 
রাজা যুধিষ্টিরকে বলিতে লাগিলেন-__॥১৩। 

মহারাজ! পাপায্মা জয়দ্রথ এবং যুদ্ধে উদ্ভত বিশাল ধার্ভরাক্্রসৈম্য 
আপনর কোপ।নলেই দগ্ধ হইয়াছে ॥১৪॥ 

ভরতনন্দন! এই ধার্তরাষ্টরসৈম্ক নিহত হইয়ছে, নিহত হইতেছে এবং 

নিহত হইবে। শক্রনদন! এই কৌরবেরা সকলে আপনার ক্রোৌধেই বিনষ্ট 
হইয়াছে ॥১৫॥ 

রাজা! আপনি বীর এবং দৃষ্টিহন্তা। সুতরাং ছুম্খতি দূর্যোধন আপনার 
ক্রোধ জন্মাইয়! যুদ্ধে মিত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত প্রাণ ত্যাগ করিবে ॥১৬। 
অযঞ্চ পুরুষব্যান্র! তদনধাানবৃংহিতঃ | হৃত্বা যোধসহম্রাণি ন্যহন্ ভিফুায়দ্রথম্ ॥১9। 

রূতিত্ে বাছুবীষ্যে চ তথৈবাসন্মেইপি চ।  শীদ্রতামোঘবেধিতে না্ছি পার্থসমঃ কচিৎ ॥১৫॥ 

তদয়ং ভরতশ্রেষ্ঠ ! ভ্রাতা তে পাগুবোহজ্ভনঃ | সৈন্যক্ষয়ং বণে কৃন্থা সিন্ধুরাজশিরোঠহরহৎ ।১৬। 

ততে। ধন্মজতে] জিযুএ পরিঘজ্য বিশাংপতে ! | প্রমুজ্য বদনং তশ্য পন্যাশ্বাস্মাত গ্রহ: 15৭॥ 

অতীব স্থুমহত কন্ম রুতবানপি ফাল্গুন! | অশকাঞ্চাবিমহাঞ্চ দেবৈরপি সবাস্টবঃ 1১৮) 

দিষ্টা| নিস্তীণভারোহপি হতারিশ্চাসি এক্রহন্!| দিষ্টযা সত্যা প্রহিজ্ঞেদ কুত। তত! উয়্রধম্॥ 
এবমুক্ত1 গুঁড়াকেশং ধশ্মরাজো মহাযশাঃ। পম্পর্শ পুণ্যগদ্ধেন পুষ্টে হস্থেন পাথিব: 0২০। 

(১৫) হন্যস্থে নিহতাশ্ৈব বিনজ্চ্ন্তি চ ডারভ'_নি। (১৬) হাত হি চক্ষুর্ণণং 

বীর !.'বা নি। 



১২৭০ মহাভারতে দ্রোণ--- 

তব ক্রোধহতঃ পুর্ববং দেবৈরপি স্থুছুর্জরঃ | 
শরতল্পগতঃ শেতে ভীন্মঃ কুরুপিতামহঃ ॥১৭॥ 

ছুর্লভো হি জয়স্তেষাং সংগ্রামে রিপুমুদন !। 
বাত স্বৃত্যুবশং তে বৈ যেষাং জুদ্ধোইসি পাব ! ॥১৮। 
রজ্যং প্রাণাঃ প্রিয়াঃ পুত্রাঃ সৌখ্যানি বিবিধাঁনি চ। 
অচিরান্তস্ত নশ্যন্তি যেষাং ক্রুদ্ধোহসি মানদ ! ॥১৯। 
বিনস্টান্ কৌরবান্ মন্যে সপুব্রপশুবান্ধবান্। 
রাজধম্মপরে নিত্যং ত্বয়ি ক্রুদ্ধে পরন্তপ ! ॥২০॥ 
ততো ভীমে! মহা বাহুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ। 

রি ছা গুরুং জ্যেষ্ঠং মার্স ণৈঃ ক্ষতবিক্ষতৌ । 
ক্ষিতাবাস্তাং মহেম্বসৌ পাঞ্চাল্যৈঃ পরিবারিতেই ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 
তবেতি। শরতল্পগতে] বাণময়শয্যাস্থিতঃ 1১৭। 

ছুর্ণ৩ ইতি । বাত): প্রান্তাঃ ॥১৮। 
রাজ/মিতি। তস্য তদন্ত । হে মানদ! মান্তানাৎ মানকারক 11১৪ 

বিনষ্টানিতি। রাজপন্ম এব পরঃ প্রধানো যস্ত তম্মিন। তদের মহাতপ ইত্যাশরঃ 0২০। 
তত ইতি। আাগণৈবিপক্ষশরৈঃ। আস্তাং স্থিতৌ। মহেধাসৌ মহাপন্ধবৌ। মটর 

পাদোহমৎ শ্লোক ॥২১| 

_. দেবগণের পক্ষে অতিদূর্জয় কুরুপিতামহ ভীগ্ম পুর্বে আপনার ফ্রোধেই 
পাতিত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়। রহিয়াছেন ॥১৭॥ 

শঞ্স্দন পাঙুনন্দন! আপনি যাহাদের উপরে ভুদ্ধ হন, তাহাদের পক্ষে 

যুদ্ধে জয়লাভ কর! ত ছুষ্ধরই বটে, পরন্ত তাহারা মৃত্যুরই বশীভূত হয় ॥১৮ 

মাননীয়গণের সম্মানকারক ! আপনি যাহাদের উপরে ক্রুদ্ধ হন, তাহাদের 
রাজ্য, প্রাণ, প্রিয়জন, পুত্র ও নানাবিধ সুখ অচিরকালমধ্যেই নষ্ট হয় ॥১৯॥ 

পরস্তপ! আপনি সর্বদা রাজধশ্মপরায়ণ। সুতরাং আপনি ক্রুদ্ধ 

হইয়াছেন বলিয়াই কৌরবেরা পুত্র, পশু ও বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইয়ছে 
মনে করি? ॥১০। 

তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি এই মহাধনুদ্ধর ছুই জন 

বিপক্ষগণের. শরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে আসিয়া গুরু ও জ্যেষ্ঠ যুধিষঠিরকে 
অভিবাদন করিয়! পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূলে দাড়াইলেন ২১ 

(১৮) দুল ভা. বিজ ন্ত্যাম্.. 'বানি (২, ).. ধর্ধরাজপরে.. বঙ্গ বর্ধ। 



পর্ববণি ত্রিংশদধিকশততমোহ্ধ্যায়ঃ | ১২৭১ 

তৌ দৃষ্টা মুদিতৌ বীরে প্রাঞ্জলী চাগ্রতঃ স্থিতে । 
অভ্যনন্দত কৌন্তেয়ন্তাবুভৌ ভীমসাত্যকী ॥২২। 
দিষ্ট্যা পশ্যামি বাং শুরো বিমুক্তো সৈম্যসাগরৎ | 
দোণগ্রাহদুরা ধর্ষাদ্ধাদ্দিক্যমকরালয়াৎ ॥২৩॥ 
দিষ্ট্যা চ নিজিতাঃ সংখ্যে পৃথিব্যাং সর্ব পাথিবা 
বুবাং বিজয়িনো চাপি দিষক্ট্যা পশ্ঠা।মি দ ॥২৪। 
দিষ্ট্যা দ্রোণো জিতঃ সংখ্যে হাদ্দিক্যশ্চ মহাবলঃ | 
দিক্ট্যা বিকণিভিঃ কর্ণো রণে নীতঃ পরাভবঘ্। 

বিমুখশ্চ কৃতঃ শল্যো বুবাভ্যাং পুরুষর্ষভৌ ! ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

ত1বিতি। মুদিতো জয়্লাভেন জুষ্টো। কৌজেছে। যুধিষ্ঠির ॥২২॥ 
পিষ্টোতি। পিষ্ট্য। ভাগোন, বাংযুবাম্। ফোণ এব গ্রাঙ জলদন্থস্থেন দুবাধাত। 

হাদিক্যো ছদিকপুত্ধঃ ককতবশ্বৈব মকরপ্তশ্ত আলয়াং। এতেন ছুষ্পারত্ব' সুচিতম্ ॥২৩। 

পিয্টাতি। সখ যুদ্ধে ভাগাত বিন। জযদশনযোরমন্তব ভমেবেতি ভাব্ঃ ॥২৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১--১২॥ (পাগান্থরে)  একার্ণবং জলব্যাপুম ॥ পবং প্ুপঞ্চা তী ভম্, 

পুরাণং পুবস্ত দেশ্যানিগাতাবম্, পুরুষ ্ বানৎ পবাঝ!মাদিপুরুযাণাং ব্রঙ্গাদীনাঞ্চ কারনম্, 
পরম প্রপ্ুঈতনঘ্ 0৮1 গরুতে গ্রতিপাছাতে, মহাগ্থানৎ পরমাম্মান্ম্। ॥৯। রাজন 

লোকানবঞ্চকমু ॥১৩--২১॥ ভাদ্দিক্য এব যকরস্তশ্ত।লয়াৎ ॥২৩--৩০।॥ 
ইতি দেবপর্দণি নৈন্কীঘ্বে ভারতভাবদীপে ভ্রিশদধিকখৃততমোঠব্যঘত 1১৩০ 

বার ভীঘসেন এবং সাতাকি হষ্টচিন্তে ও কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মখে দাড়াইলে, 
যুধিির তাহ!দিগকে দেখিয়া অভিনন্দন করিলেন-__॥২১। 

'বীরযুগল! ভাগ্যবশতই আমি তোমাদিগকে কৌরবসৈম্থসমূ্ধ হইতে 

উত্তীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলাম । কেন না, সে সেম্তসমূদ্র_ড্রোণরূপ ভীষণ 

জলজন্ত থাকায় ছুদ্ধধ এবং কৃতবন্মরূপ মকরের আশ্রয় ॥২৩॥ 

ভাগ্যবশতই তোমরা যুদ্ধে পৃথিবীর সকল রাজকে জয় করিয়।ছ এবং 
ভাগ্যবশতই আমি যুদ্ধবিজয়ী অবস্থায় তোমাদিগকে দেখিতেছি ॥২৪। 

পুরুষশ্রেষ্ঠযুগল ! তোমর! ভাগ্যবশতই যুদ্ধে দ্রোণ ও মহাবল কৃতবন্মাকে 
জয় করিয়াছ, ভাগ্যবশতই করিদ্বারা কর্ণকে পরাজয় করিয়।ছ এবং ভ।গ্যবশতই 
শল্যকে পরাম্ুখ করিয়াছ।২৫। 

(২৪) দিষ্্যা বিনিজ্জিতাঃ.- বা নি। 



১২৭২ মহাভারতে 

দিষ্ট্য| বুবাঁং কুশলিনো সংগ্রাম।ৎ পুনরা গত) । 

পশ্ঠামি রথিনাং শ্রেষ্ঠাবৃভৌ। যুদ্ধবিশারদৌ ॥২৬। 
মম বাক্যকরো৷ বীরো। মম গৌরবযকজ্মিতৌ | 
সৈন্য বং সমৃভীগো দিষ্ট্যা পশ্যামি বামহম্ ॥২৭। 
সমরষ্ল।ঘিনে। বীরো সমরেষ পরা জিতৌ | 
মম প্রাণসমেৌ চৈব দিষ্ট্যা পশ্বামি বামহম্ ॥২৮॥ 

ইস্যুক্ত। পাঁওবে। বাজা যুযুধানবৃকোদরো । 
সম্থজে পুরুষব্যাস্ৌ হর্ষবাষ্পং মুমোচ হ ॥২৯॥ 
ততঃ প্রমুদিতং সর্ববং বলমাসীদ্ধিশাংপতে !। 
পাঁঞবানীং রণে হষ্টং যুদ্ধায় তু মনে। দধে ॥৩০। 

ইতি ভ্রীনহ।ভারতে শতসাহজ্্যাং সংহিতায়াং বৈয়'সিক্যাঁং দ্রে।এপর্বণি 
জয়দ্রথবধে যুবিষ্ঠিরহর্ষে ভ্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
পিষ্টাতি। বিকশিভিবাশিষ্টেঃ করিনামকৈধানৈ:। পইপাদোহসুং শ্লোক: 1২৫॥ 

দিষ্টোতি। কুশলিনৌ জীবনববজ্ঞরলাভাচ্চেত্যাএরঃ 1২৬1 

মমেতি। গৌরবে গৌরবরক্ষার্থে মন্ত্রিতৌ নিয়তো । বাং যুবাম্ ॥২৭॥ 
সমরেতি । সমরং শ্লাঘেতে গ্রণংসত ইতি সমরঙ্নাঘিনৌ ॥২৮| 
ইতীতি। যুঘুবানবুকোদরৌ সাতাকিভীষসেনৌ। সম্বজে আলিলিঙ্গ ॥২৯1 

ভাগাবশতই আমি রথিশ্রেষ্ঠ ও যুদ্ধবিশ।রদ তোমাদিগকে যুদ্ধ হইতে 

কুশলে পুনরাগত দেখিতেছি ॥১৬। 
বীর, আমার আজ্ঞাবহ এবং জামার গৌরবরক্ষার্থে নিরত তোমাদের ছুই 

জনকে আমি ভাগাবশতই কৌরবসৈন্যসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ দেখিতেছি ॥২৭1 

সনরশ্লাথী, বীর, যুদ্ধে অপরাজিত এবং আমার প্রাণের তুল্য প্রিয় 

তোমাদের দুই জনকে আমি ভগ্যবশতই আবার দেখিতে পাইলাম? ॥২৮। 

এই কথ! বলিয়৷ রাজ। যুধিষ্ঠির পুরুষশ্রেষ্ঠ সাতাকি ও ভীমসেনকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং আনন্দাশ্র মোচন করিতে লাগিলেন ॥২৯॥ 

(২৯) ইতুন্ত। পাগুবে। রাজন্। "শি, হর্মাদ্াম্পম্' বা শি। * "'সপ্তচন্জারিংশ- 

দধিকখততমোইসায়ঃ' বর্গ বন্ধ, “"একোন্পঞ্কাশদধিকশততমোহ্ধ্যায়? বা, “-'পঞ্চাশদধিক- 

শততমোহধ্যায়ত নি। 
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সপ্ভীয় উবাঁচ। 

দৈন্ধবে নিহতে র।জন্! পুত্রস্তব সুযোধনঃ। 
অমন্যতাজ্জুনসমে! ন যোধো ভুবি বিছ্যাতে ॥১॥ 

ন দ্রোণো ন চ রাধেয়ো নাশখাম। কপো ন চ। 
্ুদ্স্য সমরে স্থাতুং পর্য্যাপ্ত। ইতি মারিষ ! ॥২ 
নিজিত্য হি রণে পার্থঃ সর্বান্ মম মহারথান্। 

অবধীৎ সৈন্ধবং সংখ্যে ন চ কশ্চিদবারযুৎ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । বল" ৫সন্তম। জঈমের চ পুনবপি যুদ্ধ মনে! দবে ॥৩০। 

ইতি মহামহোপ।ব্যায় ভারতাচাবা-শীহবরিনা সিদ্ধ ন্তব!গীশ ভট্টাচাষাবিরচিতায়াং মহ। ভারত- 

টাক্কার।ং ভারতকৌমুদীসমাধ্যাধাং ছোণপর্বশি জয়দ্খবধে দি'শদবিকশততদে।হধ্যায়ঃ ॥০॥ 
লি 

সৈদ্ধব ইতি। সৈ্ধবে সিন্ধুর!'ছে জদ্বদ্রথে। যুধাত ইতি যোপে। যোগ। ॥১। 
নেতি। রাধেয়ঃ কণঃ। ভ্রুন্ধশ্যাজ্ভুনশ্য | পন্যাপ্ু: শক্তা ইতাপামগ্তঠত ॥২। 

নরনাথ ! ক্রমে এই সংবাদ পাইয়। সমগ্র পাগুবসৈম্তই আনন্দিত হইল 

এবং সেই আনন্দিত অবস্থায় পুনরায় যুদ্ধে মনোনিবেশ করিল' ॥৩০। 

সপ্তায় বলিলেন_-রাজা! জয়দ্রথ নিহত হইলে, আপন।র পুত্র ছধ্যোধন 
মনে করিলেন যে, অজ্ঘবনের তুল্য যোদ্ধা পৃথিবীতে নাই ॥১॥ 

মাননীয় রাজা! তিনি ইহাও ধারণা করিলেন যে, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বথামা 

ও কৃপ ইহারাঁও ক্রুদ্ধ অজ্জ্রনের যুদ্ধে থাকিতে সমর্থ হন ন|॥১। 

(১) পূর্বাদ্ধীৎ পরং ভ্র়ঃ শ্লোকা অধিকাঃ প্রাচীনপুস্তফেবস্থিতেঃ। তেচপি বঙ্গ বর্দ 

বা যথা-- 

অশ্রপূর্ণমুখে। দীনে। নিরু২সাহে। দ্ষিজ্জয়ে। ছুর্শলা শিশ্বুসম্ ফং ভমুদংট ইবো রগ: ॥১। 

আগস্কৃৎ সর্বলোকস্ত পুন্ত্রপ্জেহিং পরামগাহ। দুষ্ট। তং কদনং ঘোবং স্ববগন্ত কুতং মহৎ ॥২॥ 
জিফুন। ভীমসেনেন সাত্বতেন চ সংযুগে। স বিবর্ণ; কূশো দীনো বাশপসংপ্ুতলোচনঃ ॥৩। 

(২).-*পার্থগ্ত সম্মুখে স্থাতুম্-নি। 

১৬০ 
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সর্বথ। হতমেবেদং কৌরবাঁণাং মহদ্বলমূ । 
ন স্থস্ত বিছ্যাতে ত্রাতা সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ ॥8| 

বমূপ।শ্রিত্য সংগ্রামে কৃতঃ শস্ত্রসযুগ্ধমঃ | 

স কর্ণ নিজিতঃ সংখ্যে হতশ্চৈব জয়াদ্রথঃ ॥৫॥ 

পরুষাণি সভামধ্যে প্রোক্তবান্ যে! হি পাগবান্। 

স কর্ণে। নিজিতঃ সংখ্যে সৈন্ধবশ্চ নিপাতিতঃ ॥৬| 
যন্তয বীধ্যং সমাশ্রিত্য শমং বাঁচন্তমচ্যুতস্। 

তৃণবন্তমহং মন্যে স কর্ণো নিজিতো যুধি ॥৭॥ 

এবং ক্লান্তমন| রাজন্ন,পায়াদৃদ্রোণমীক্ষিতুম্ । 
আগস্কৎ সর্বলোকন্ত পুত্রস্তে ভরতর্ষভ ! ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
নিজিভ্যেতি। পাথোহজ্্বনঃ। অবারয়ৎ বারয়িতুনশকোহ ॥| 

সবখেতি । অন্য বলশ্া, ভ্রাতা রক্ষক:, পুরন্দর ইন্দ্র ॥৪ 

যমিতি। রুতোতম্মাডিং। শিশ্রিত: সাতাকিনা ভীমেন চ ॥৫। 
পরুষাণীতি। পরুযাণি কট্রবাক্যানি, সভায়া দ্াতগোষ্টা] মধ্যে ।৬| 

যন্তেতি। শমং মন্ধিশিবন্ধনাং শান্তিম্, অচাতং কুফ্ম্ ॥৭| 

এবমিতি। ক্লান্থমনা বিষগ্রচিন্তঃ। আগস্কং যুছঘটনেনাপরাধকারী 1৮ 

কারণ, অজ্ঘন আমার সমস্ত মহারথকে যুদ্ধে জয় করিয়৷ জয়দ্রথকে বধ 

করিয়াছে: কিন্ত কেহই তাহাকে বারণ করিতে পারিলেন ন1 ॥৩॥ 

হাঁয়! এই বিশাল কৌরবসৈম্ত সর্ববপ্রকারেই নিহত হইল, কেহই ইহার 
রক্ষক নাই। সম্ভবতঃ সাক্ষাৎ ইন্দ্রও ইহা রক্ষা করিতে পারেন না ॥৪1 

আমরা ধাহাকে অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অস্থ উত্তোলন করিয়াছি, সেই কর্ণও 
যুদ্ধে পরাজিত এবং জয়দ্রথও নিহত হইয়(ছেন ॥৫॥ 

যিনি দাতসভামধ্যে পাগুবগণকে বহু কটুবাক্য বলিয়াছিলেন, সেই কর্ণ 
যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন এবং জয়দ্রথও নিপাতিত হইয়াছেন ॥৬। 

কৃষ্ণ যাইয়া সন্ধির প্রার্থন৷ করিলে, আমি যাহার শক্তি অবলম্বন করিয়া 

তাহাকে তৃণের ন্যায় মনে করিয়াছিলাম, সেই কর্ণও যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়াছেন ॥৭| 

ভরতশ্রেষ্ঠ রাঁজা! সমস্ত লোকের নিকট অপরাধকারী আপনার পুত্র 
পপ শ স ৫ শট শশা ীশীশটশীীট শীট শশা শি শীশী পিল তে 

(৬) যস্ত বাঁধ্যং সমাশ্রিত্য পাগুবানবমংস্মহি। স কর্ণঃ.'*বঙ্গ বর্ধ। 
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ততস্তৎ সর্বমাঁচখ্যে। কুরূণাং বৈশসং মহৎ । 
পরান্ বিজয়তশ্চাঁপি ধার্তরা্্রান্ নিমজ্জতঃ ॥৯॥ 

দুধ্যৌধন উবাচ। 

পশ্য মৃদ্ধীভিযিক্তানামাচাধ্য ! কদনং মহৎ। 

কৃত্বা প্রমুখতঃ শুরং ভীম্মং মম পিতীমহম্ ॥১০॥ 

তং নিহত্য প্রলুন্ষোহযং শিখন্ডী পুর্ণমানমঃ । 

পাঞ্চালৈঃ সহিতঃ সর্ব্বঃ সেনাগ্রমভিবর্ততে ॥১১॥ 

অপরশ্চাপি ছুদ্ধ্ঃ শিষ্যন্তে সব্যসাঁচিন। | 
অক্ষৌহিণী? সপ্ত ভিন্তা হতো রাঁজ। জয়দ্রথ; ॥১১॥ 
অন্মদ্বিজয়কামানাং স্তহৃদীমুপকারিণাম্। 

গন্তাম্মি কথমানৃণ্যং গতানাং যমসাদনম্ ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । বৈশসং ধ্বসম্। নিমজ্জতশ্চাচখ্যাবিতি সম্বন্ধ: ।ঈ। 

পশ্ঠেতি। মুর্ধাতিঘিক্তানাং ক্ষত্রির়াণাম্ কদনং বিনাশমূ। পুন স্থিতানাম্॥১০। 

তমিতি। প্রলুক্ষো বিপক্ষমংহারে লোভবান্। অভি লঙ্গটাকৃত্য বত ॥১১৪॥ 

অপর ইতি । দেন সব্যসাচিনা জমদ্রথো হত, মোহপি তে অপরো দুদ্মঃ শিখা 0১২। 

অন্মপিতি। জুহদাং জয়দ্খাদীন।ম্। গন্থাম্মি গমিধ্যামি ॥১৩। 

দুর্যযোধন এইরূপ বিষচিন্ত হইয়। দ্রোণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন 

করিলেন ॥৬॥ 

তদনন্তর, ধার্তরাষ্ট্রের বিপক্ষবিজয়ী হইলেও আজ বিপৎসাগরে নিমগ্ন 

হইতেছেন এবং অপর (ৌরবগণেরও গুরুতর ধ্বংস হইতেছে, ইত্যাদি সমস্ত 

বৃস্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥৯। 

দুর্য্যোধন বলিলেন-__“আচার্ধ্য ! দেখুন_আমার পিতামহ বীর ভীগ্- 

প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের মহ।মারী উপস্থিত হইয়াছে ॥১০। 

এই শিখণ্ডীট। ভীত্মকে বধ করিয়া পূর্ণমনো রথ ও শক্রসহারে প্রলুব্ধ হুইয়৷ 

সমস্ত পা্খালসৈন্যের সহিত পাগুবসৈম্যের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে ॥১১| 

যে, আমার সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য ভেদ করিয়া যাইয়া রাঁজা জয়দ্রথকে বধ 

করিয়াছে, সেই অজ্জুন আপনার অপর ছৃদ্ধধ শিষ্যু ॥১২। 

(১২)...আক্ষৌহিণী: সধ হা... বা নি। 
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ঘে মদর্থং পরীপ্নন্তে বস্থবাং বস্তরধাধিপাঃ। 

তে হিত্বা বন্থুধৈশ্বরধ্যং বস্থধামবিশেরতে ॥১৪। 
মোহহং কাপুরুষঃ কৃত মিত্রাণাং ক্ষয়মীদৃশমঘৃ। 
নাশমেধসহস্রেণ পাতুমাস্নমুৎ্সহে ॥১৫। 

মম লুন্ধন্ত পাপস্ত তথা ধন্মাপচায়িনঃ| 

ব্যায়চ্ছন্তো জিগীষন্তঃ প্রাপ্তা বৈবস্বতক্ষয়মূ ॥১৬॥ 
কথং পতিতরৃন্তম্ত পুথিবী স্থুহৃদাং ভ্রুহঃ | 

বিবরং নাশকদ্দ।তুং মম পাধিবসংসদি ॥১৭॥ 

মোহহং কুধিরসিক্ভাঙ্গং রাজ্ঞাং মধ্যে পিতামহম্। 

শঘানং নাশকং ভ্রাতুং ভীল্পমায়োধনে হতম্ ॥১৮। 

তং মাঁমনা ধ্যপুরুষং মিত্রদ্রুহমধম্মিকম্। 

কিং স কক্ষ্যতি দুদ্ধর্ধঃ সমেত্য পরলো কজিৎ ॥১১৯॥ (বুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। পরীগন্থে লিপ্ান্থে ম। অধিশেরতে যুদ্ধে হতাঃ সন্থুঃ ॥১৪| 

সইতি। পাতুং পাপাপর্ষিতুম্, ন উতসহে ন শকরোমি ॥১৫। 
মমেতি। ধঙ্মীপচাগিনে। ধন্মন্াশকল্তা। বায়চ্ছন্ছে। ঘুদ্দেন আমান্থঃ ৪১৬। 

কখমিতি। পতিতস্তেব বৃত্তং ব্যথস্থারে| যন্ত তল্গ | বিবরং প্রবেখার্থং গর্ভম্ ॥১৭। 
যইতি। আয়োধনে যুগে, হতং হত্প্রা়ং পতিভমিত্যর্থঃ॥  অনান্যপুরুষম্ অসজ্ঞনমূ। 

স ভীঙ্মঃ। মমেত্য তধপ্থিকং গজ! শিম পরলোকিলিত পন্মেণ দয 1১৮১৯ 

আমাদের জয়াতিলীষী ও উপকারী যে সকল সুহৃদ যমালয়ে গমন করিয়া- 

ছেন, আমি কি করিয়া তাহাদের খণ শোধ করিব ॥১৩। 

যেসকল রাজ অমর জন্য পুথিবীলাভের কামনা করিতেন, তাহ।রা 

পৃথিবীর এশ্বধ্য ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে শরন করিয়াছেন ॥১৪। 
সেই কাপুরুষ আমি এইরূপ মিত্রক্ষয় করিয়া সহ্র অশ্বমেধযজ্ঞদ্।রাও ত 

পাপ হইতে আত্মরক্ষ! করিতে সমর্থ হইব ন। ॥১৫॥ 

আমি লোভী, পাপাত্ম। ও ধন্মনাশক। তাই অ।মার জয়াভিল।ষী যোদ্ধারা 

যুদ্ধ করিতে করিতে যমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন ॥১৬। 

পতিত ব্যক্তির স্টায় আমার ব্যবহার এবং আমি মিত্রপ্রোহী। না হইলে, 

রাজসভায় প্রথিবীও আমাকে বিবর দান করিতে সমর্থ হইলেন ন1 কেন ? ॥১৭। 

পিতামহ ভীম্মদেব আহত হইয়া রক্তসিক্ত দেহে রাজগণমধ্যে শরশয্যায় 

(১৫) অশ্বমেধসহম্রেণ পাবিতুৎ ম সমুংসভে পি ব নি। 

রি 

তি 
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জলসন্ধং মহেতা সং পশ্ঠয মাত্যকিনা হতম্। 

মদর্থমুদ্যতং শুরং প্রাণাংস্ত্যক্ত। মহাঁরথম্ ॥২০। 

কান্থোজং নিহত দৃষ্ট তথালম্ুযমেব চ। 
অন্যন্ বছুংশ্চ স্ুহৃদে। জীবিতার্ধোহদ্ক কে। মম ॥২১। 
ব্যায়চ্ছন্তে। হতাঃ শুরা মদর্থে যেহপরাফুখাঠ। 
ঘতমানা? পরং শক্ত্যা বিজেতুমহিতান্ মম ॥২২॥ 

তেষাং গত্বাহমানৃণ্যমগ্ধ শক্ত্যা পরন্তপ !| 

তর্পষিষ্যামি তানেৰ জলেন যমুনীমনতু ॥২৩॥ (ঘুখাকম্) 

সত্যং তে প্রতিজানামি সর্বশত্ত্রভৃতীং বর ! | 

ইন্টাপূর্ভেন চ শপে বীর্যেণ চ স্ুতৈরপি ॥২৪। 

ভারতকৌমুদী 
জলেতি। প্রাণান্ প্রাণানামাশাং ত্যক্ত। যুদ্ধায়োগ্ঠত মিত্যর্থঃ ॥২০। 

কাঙ্গোজমিতি। কীঙ্গোজং ক।ঙ্বোজরাজং সদক্ষিণম্। জীবিতার্ধে। জীবন প্রয়োজনম্ ॥২১। 

বাছেতি। ব্যায়চ্ছন্তে] যুদ্ব্যায়ামং কুর্বন্তঃ | অহিতান্ এন । হেয।থানুণ।ং গন্ভ| শঞ- 

ধধেন খণপরিশোধং কৃত্বা। যথুনাহ নীম, অই লক্গটীকূত] বমুনার|। জলেনেতার্থ ॥২২-২৩। 

মহ্যগিতি। ইঞ্মগ্রিহোহাদি পুন্থৎ বাপাদি ইক পুর্ভধোতি ইষ্াপুভং স্যাহাবছন্দেক- 

বাব: “হম্বন্য দীর্ঘত।” ইতি চ দঈর্ঘঃ। ইষ্ঠাপুন্তনাহ অলমাসতনে জাতকর্ণ-অগ্নিহো ত্র 

ভপঃ সত্যহং বেধানাঞ্চাুপাঁণনমূ॥ আতিথাং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্ছগিহাহিপীদতে॥  বাপাবপ- 

শয়ন করিলেন, কিন্ত আমি তাহাকে রক্ষ। করিতে পারিলাম না। সুতরাং 

অসজ্জন, মিত্রব্রেহী ও অধ।ন্সিক অ।মি যাইয়া তাই।র নিকট দাড়াইলে, সেই 

পরলে।কবিজয়ী ছুদ্ধষ পুরুষ অ।ম।কে কি বলিবেন ॥১৮--১৯॥ 

আচাধ্য! দেখুন মহাধন্ুদ্ধর ও মহ]রথ বার জলসন্ধ প্রাণের আশ! 

ত্যাগ করিয়া আমার জন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মাতাকি ভাহাকে বধ 

করিয়াছে ॥২০। 

তা'র পর কান্বেজরাজ সুদক্গিণ, রাজা আলম্ুষ এবং অন্যান্য বনু স্ৃহদদ্কে 

নিহত দেখিয়া আজ আমার জীবনে আ।র প্রয়েজন কি আছে ॥১১। 

পরন্তপ! যে সকল বীর আমার শক্রগণকে জয় করিবার জন্য শক্তি 

অনুসারে বিশেষ যন্ত্র করিতে থাকিয়। যুদ্ধ করিতে করিতে আমার জম্তাই সম্খ- 

সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, আমি আজ শক্তি অনুসারে তাহাদের খণ পরিশোধ 

করিয়া যমুনাজলদ্বার| তীহাদেরই তর্পণ করিব ॥২২--২৩। 



১২৭৮ মহাভারতে দ্রোণ-- 

নিহত্য তাঁন্ রণে সর্ববান্ পাঞ্চালান্ পাঁগুবৈঃ সহ। 
শ।ন্তিং লক্ধান্মি তেষাং ব। রণে গন্ত। মলোকতাম্ ॥২৫॥ 

সোহহং তত্র গমিয্যামি যত্র তে পুরুষর্ষভাঃ। 

হত মদর্থং সংগ্রামে বুধ্যমানাঃ কিরীটিনা ॥২৬।॥ 
নহীদানীং সহায় মে পরৈঃ সন্ত্যনুপস্কৃতাঃ | 
শ্রেয়ে। হি পাণ্ডন্ মন্যন্তে ন তথাম্মান্ মহাভুজ ! ॥২৭॥ 

স্বয়ং হি স্ৃত্যুবিহিতঃ সত্যসন্ধেন সংযুগে । 
ভবানুপেক্গ।ং কুরুতে শিয্ত্বাদজ্ছবনস্থ হি ॥২৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

তড়াগাদি দেবতাহনানি চা অন্গপ্রদ!নমারামাঃ পুর্ভমিত্যভিপীয়তে 0৮ তভজ্জনিতধন্মে- 

ণেত)ধৃঃ॥২৪। 

নিভত্যেতি | পঞ্ধান্ি লপ্ষ্যে । সলোকতাহ মৃতানা সমানলোকবিতম্ ।২৫। 

»ইতি। পুরদর্মভা জলসন্ধাদয়ঃ ॥২৬। 

নহীভি। অন্রপন্থৃতা অনষ্টরুদ্ধাঃ। শ্রেয়; শ্রেয়সে! দঙ্গলভাগিন ইতি যাব ৪২৭ 

কি“ ত্র প্রমাথমিত্যাহ হ্বরমিতি ॥ মৃডাষ ভাপায়ঃ বিহিতঃ শব্রযু পাগ্তবেু গ্রাকাশিতঃ, 

সত্যপন্ধেন সত্যাগ্রতিজ্ঞেন ভীক্ষেণ ।২৮। 

সবশস্ররিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকটে অগ্নিহো ত্র ও জলাশয়নিন্মাণাদি 
ধন্কাধ্য, বল ও পুত্রপ্রস্থৃতিদ্বারা সত্য প্রতিজ্ঞা ও সতা শপথ করিতে ছি--॥২৪॥ 

আমি পাগবগণের সহিত সেই সমস্ত পাঞ্চালকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শান্তি 
লাভ করিব, কিংব! যুদ্ধে নিহত হইয়া সেই বীরগণের সমান লোকে যাইব ॥২৫। 

সেই পুরুষশ্রেক্ঠেরা যেখানে অজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া আমারই 
জন্য নিহত হইয়াছেন, আমি সেইখানে যাইব ॥২৬| 

মহাঁব! বিপক্ষেরা ধাহাদের অনুরোধ না করিয়াছে, এমন সহায় 

আমার এখন নাই; সকলেই পাগুবগণের যেরূপ মঙ্গল কামনা করেন, 

আমাদের সেরূপ করেন না ॥২৭॥ 

আচাধ্য ! দেখুন-_সত্যপ্র ভিজ্ঞ ভীম্ যুদ্ধে নিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় 

পাগুবদের নিকট বলিয়া দিয়াছিলেন এবং অজ্ঞন আপনার শিষ্য বলিয়! 

আপনিও আমাদিগকে উপেক্ষা করেন ॥২৮॥ 

(২৬).''হতা মবর্থে বা নি। (২৭)."'পরীপ্যন্ত্যজপত্ৃতা;'''বা নি। 
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অতো বিনিহতাঃ সর্বেব যেহস্মজ্জয়চিকীর্ধবঃ | 
কর্ণমেব তু পশ্যামি সংপ্রত্যশ্মজ্জযৈযিণম্ ॥২৯॥ 

যে হ্ৃমিত্রমবিজ্ঞীয় যাথাতথ্যেন মন্দদীঃ | 
মিত্রার্থে যৌজয়ত্যেনং তস্য সোহর্ঘোহব্ীদতি ॥৩০| 
তীদৃগ্রূপং কৃতমিদং মম কার্য্যং সুছদ্ক্রবৈঃ | 

মোহাল্ল,বস্ত পাঁপস্ জিন্ষাচারৈঃ সমন্ততঃ ॥৩১। 

হতো জয়দ্রখশ্চেব সৌমদভিশ্চ বীর্যবান্। 
অভীষাহাঃ শুরসেনাঃ শিবয়োহথ বসাতয়ঃ ॥৩১॥ 

সোহহমদ্য গমিব্যামি ঘত্র তে পুরুষষভাঃ | 
হুতা৷ মদর্থং সংগ্রামে যুধ্যমানাঃ কিরীটিনাঃ ॥৩৩ 

ভারতকৌমুদী 

অত ইতি। জয়চিক্ীর্ধবে! জয় কর্তমিচ্ছবঃ।  কর্ণমেবেতোবখকেন। চধাবাদি- 

বাবুচ্ছেদত |॥২৭॥ 

যইত্তি। মন্দধীরল্পবুদ্ধিরীনঃ | এনমমিত্রম। অবসীদতি নাতি ॥৩০। 
তাদুগিতি। স্জদমাত্মানং ক্রবন্তীতি তৈ£। জিঙ্গাচারৈ কুটিলব্যবত।ইৈঃ ॥৩১॥ 
হত ইতি। মৌমদত্তিত্রিশ্রবাঃ | অভীধাভাঁদয়ে। দেশবাচিনঃ শক। দেশিযু লক্ষ্যন্তে ॥৩২। 

সভতি। গমিষ্যামি যুদ্ধে ততঃ সন্, যত্র লোকে ॥৩৩॥ 

এই জন্যই-ধাহারা আমাদের জয়াভিলাধী ছিলেন, হারা সকলেই 

নিহত তঈয়াছেন, এখন একমাত্র কর্ণকে আমাদের জয়ীভিলাধী 

দেখিতেছি ॥২৯॥ 

যে অন্পবুদ্ধি লোক শক্রকে যথার্থরূপে ন। জানিয়া তাহাকে মিত্রের কার্ধো 
নিযুক্ত করে, সে লোকের সে কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৩০। 

আমি মোহবশতঃ রজালোভী হইয়া পাপ করিয়।ছি : আবার আমার 

সুহ্ধদ্ধাদী এবং সকল দিকে কপটচারী লোকেরাও আমার এই কার্য সেইরূপই 
করিয়াছে ॥৩১। 

হায়! জয়দ্রথ ও বলবান্ ভূরিশ্রবা নিহত হইয়াছেন এবং আভীষাহ, 

শুরসেন, শিবি ও বসাতি সৈন্তেরাও বিনষ্ট হইয়াছে ॥৩২॥ 
সুতরাং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের৷ আমার জন্যই অঙ্্ীনের সহিত যুদ্ধ করিতে 

করিতে নিহত হইয়া যেখানে গিয়াছেন, আমিও আজ যুদ্ধে নিহত হইয়! সেই 
খানে যাইব ॥৩৩। 

| (২৯) ততো! বিনিহতাঃ..পি। (৩১). হজ্জনৈঃ...পি,..হুজভমৈ:-*জি্স্য ধন-. 

মীহত:-_বা নি। 
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ন হি মে জীবিতেনাধ্তানৃতে পুরুষর্ষভান্। 
আচার্য পাওুপুত্রাণামনুজানাতু নো৷ ভবান্ ॥৩৪। 

ধুতরাষ্ উবাচ। 
পিন্ধুরাজে হতে তাত! সমরে সব্যপাচিন।। 
তেব ভূরিএবসি কিম।সীছে। মনস্তদা ॥৩৫। 
ছুষ্যোধনেন চ দ্রোণস্তথোক্তঃ কুরুমংসদি। 

কিমুক্তবান্ পরং তম্মাতিন্মম।চচ্ষু সপ্ীয় ! ॥৩৬॥ 
সঞ্জয় উবাচ। 

গিষ্টানকো। মহ।নীদীৎ সৈন্যানাং তব ভারত !। 
সৈদ্ধবং নিহতং দৃষ্ট। ভরি শ্রবসমের চ ॥৩৭॥ 
মন্িতং তব পুত্রস্ত তে সব্বমবমেনিরে | 
যেন মন্ত্রেণ নিহতাঃ শতশঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথ কথখং মরিয্যপীত্যা নেতি। হি যহ্যাং। অর্থঃ কিমপি প্রয়োজনম্, খতে বিন। 

প|ওপুত্রানামেবাচাধাঃ ন পুনরন্মাকত তেঙামের ভিতসাধনাদিত্যাশয়ঃ | নঃ অন্মান্ ॥৩৪। 

সিঙ্গিতি। কিং কীদৃশনুন্তিকম্। বো যুক্ম।কম্ ॥৩৫। 

ছুষ্যোধনেনেতি | কুকুন্তসদি দ্রোণস্হচরকৌরবসৈম্থমূদো ॥৩৬। 

নিষ্টান ইতি । নিষ্থানকে। বিযাদকোলাহলঃ। নিপূর্বক্ঘনধাতোভাবে ঘি কঃ ॥৩৭| 

মার্থতমিতি। আবনেণিবে নিনিন্দুঃ । মন্্রেণ মন্ধাঙসারিব। কাযোণ ॥৩৮। 

কারণ, সেই পুরুবশ্রে্টগণ ব্যতীত আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। 
অতএব হে পাঞপুত্রগণের আচাষ্য! আপনি আমাকে সেই বিষয়ে অনুমতি 
করুণ ॥৩৪।॥ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন_বিংদ সর্ভীয়! অজ্ঞুন জয়দ্রথকে বধ করিলে এবং 
ভূরিশ্রবাও নিহত হইলে, তখন তোমাদের মন কিরূপ হইয়।ছিল ? ॥৩৫॥ 

সঞ্জয় আর ছুর্য্যোধন কৌরবসৈম্তমধ্যে সেইরূপ বলিলে, তদনস্তর দ্রেণ 
কি বলিলেন, তাহ। আমার নিকট বল” ॥৩৬৬॥ 

সপ্তয় বলিলেন_-ভরতনন্দন! জয়দ্রথ এবং ভুরিশ্রবাকে নিহত দেখিয়। 
আপনার সৈম্যমধ্যে বিশাল বিষাঁদকোলাহল হইতে লাগিল ॥৩৭। 

(৩3) ইতঃ পরম্ “..অষ্টচত্বারিংশদধিকখততমোহধ্যায়” বঙ্গ বদ্ধ, *..একপর্চাশদধিক- 
শততমোহধ্যায়ত বারা নি। 
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